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CºM a Mensagem n.

0 469, de 1951, acompanhada de projeto de
lei, tiveram início na CO.mara dos Deputados os debates sôbre
a solução monopolista de exploração do petróleo, configurada na
Petrobrás.

A iniciativa governamental mobilizou de imediato o Congresso para uma tomada de posição em tôrno da matéria. Técnicos
foram convocados e ouvidos pelas Comissões de Economia e de
TranS'pOTtes, Comunicações e Obras Públicas, que se reuniram
conjuntamente. Tal providência se deveu à necessidade de firmarse desde logo no Congresso, um juízo mais rigorosamente técnico
que político, de modo a permitir o conhecimento mais profundo
de um problema legislativamente novo para os parlamentares o da exploração do petróleo.
Neste volume V da Coleção Documentos Parlamentares enfeixamos mensagens e projetos do Executivo, projeto de autoria do
deputado Euzébio Rocha, referentes à constituição da Petrobrás
e programa de recursos a ela destinados, bem como todos os depoimentos colhidos nas comissões especializadas acima referidas, com
exceção da exposição do Eng.o Avelino de Oliveira, proferida a 4
de fevereiro de 1952, porquanto, improvisada como foi, não chegou
a ser reconstituída -pelo autor.

MENSAGEM N. 0 469, DE 1951
Srs. MemlJros do Congresso Nacional:

Tei:lho a honra de submeter à consideração de Vossas Excelências o anexo projeto de lei destinado a criar a sociedade por
ações Petróleo Brasileiro S. A., para levar a efeito a pesquisa, à
extração, o refino, o transporte de petróleo e seus derivados, bem
como quaisquer atividades correlatas ou afins, através de empreendimentos à altura das necessidades nacionais de combustíveis líquidos (*) .
Em complemento a êsse projeto, submeto separadamente um
outro, relativo aos recursos tributários essenciais ao programa
nacional de combustíveis líquidos e lubrificantes, no qual se asseguram também recursos para a ampliação do Fundo Rodoviário
Nacional. Constituem os dois uma unidade, mas ao Govêrno pareceu de bom aviso separá-los, para facilitar o trabalho legislativo, possibilitando, sem risco de dilações na discussão de questões
novas, a aprovação, no menor prazo possível, do projeto que reajusta tributos já existentes e constantes do orçamento.
A análise da situação internacional e de todo o problema do
suprimento regular de derivados do petróleo, de que dependem
o desenvolvimento econômico e a segurança da Nação, levou o Go:vêrno a concluir que se impõe um grande esfôrço no sentido de
acelerar e ampliar os empreendimentos nacionais, nesse setor de
atividade. A base da experiência já adquirida no trato dessa questão e mantendo as linhas mestras da legislação em vigor, cumpre
empreender e levar a têrmo as tarefas que a política nacional de
combustíveis líquidos reclama e as próprias circunstâncias internacionais tornam inadiáveis.
Ao Poder Executivo afigurou-se imperioso, em face dos interêsses nacionais, apelar para os recursos financeiros e humanos
•

D1ârlo do Con11:resso Nacional de 12-12-1957.
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da Nação, com o fim de reduzir, em prazo relativamente curto, o
grau de dependência em que se encontra o país, quanto ao seu
suprimento de derivados do petróleo. í!:sse, o objetivo a alcançar
com a execução das leis que ora solicito ao Congresso.
Caracterização do problema

O consumo nacional de derivados do petróleo acusa uma ascensão regular, que traduz o desenvolvimento das atividades do
país, não só quanto ao transporte, mas também quanto à indústria.
No entanto, como é ainda incipiente a produção nacional de
petróleo, essa ascensão constante do consumo implica necessàriamente num aumento das impor,tações, com dispêndios crescentes
de divisas, que poderão ser empregadas na compra de outras utilidades estrangeiras, quando o permitir a produção brasileira de
óleo mineral. O crescimento das importações de derivados de petróleo processa-se, aliás, quanto a volume e valor, em ritmo mai.s
acelerado do que o das outras mercadorias que adquirimos no exterior. A percentagem das qivisas despendidas com a sua descoberta tende a aumentar, no iempo, de forma a causar apreensões
em relação à regularidade ftftura de suprimento, ao país, de tais
produtos.
De fato, o valor das importações de petróleo e derivados que,
em 1939, correspondeu a 7% po valor da totalidade de nossas aquisições externas, em 1946 representou 7,6% e, em 1950, 11,3%. No
ano em curso, essa relação deverá ultrapassar 13%, apesar do aumento considerável das importações globais, aproximando-se de
Cr$ 4,0 bilhões as compras externas do petróleo e derivados. Para
todo o qüinqüênio 1951-1955, as previsões são da ordem de
Cr$ 27,0 bilhões, à base dos :preços atuais.
Em volume, o consumo nacional de derivados do petróleo, quase totalmente suprido através das importações, cresceu em média
de 6,4% de ano para ano, dq decênio de 1931 a 1940. No decênio
seguinte, 1941-1950, o crescimento médio anual foi de 11,9%. Desde o término da II Grande Guerra, porém, o aumento do consumo
entrou a acelerar-se, acusa:q.do a média de 19,5 % de ano para
ano, no qüinqüênio 1946-1950. De 1949 para 1950, êsse aumento
atingiu 22,3%, havendo indício entretanto, de que se atenuará
de forma a situar-se em meµos de 20 % nos próximos anos. í!:sse
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ritmo de aumento de consumo é, por um lado, alarmante, embora por outro, altamente auspicioso.
O estudo do problema permite prever a duplicação do consumo
nacional de derivados do petróleo de 1950 para 1955. O consumo,
expresso na unidade comumente usada, atingiu no ano passado a
cüra de 100 mil barris por dia, devendo alcançar ou ultrapassar
200 mil barris ao findar o qüinqüênio 1951-1955.
::&:sses algarismos mostram que as refinarias em construção ou
concedidas, até agora, não bastarão para industrializar sequer
50 % do petróleo necessário ao consumo do país em 1955. Quanto
à frota de petroleiros, já adquirida, tem capacidade para suprir,
nas distâncias médias em que os transportes deverão processar-se,
sómente cêrca de 20 % dos volumes a serem então consumidos. A
produção atual do óleo bruto, na única província petrolífera em
exploração, corresponde, apenas, a 2,5 % do consumo interno, embora sua capacidade seja maior e considerável sua importância
para o nosso suprimento, dada a qualidade do óleo bruto baiano.
E' evidente, portanto, que o problema apresenta-se como de
suma gravidade, em face das perspectivas de perturbação no comércio internacional de petróleo e da própria limitação da capacidade de pagamento do Brasil, mesmo que haja disponibilidade
do produto no exterior. Não podemos desprezar os reflexos da crise
anglo-iraniana e de tôda a conjuntura internacional, sôbre o suprimento de combustíveis do nosso pais.
Na realidade, portanto, o problema não comporta solução à
base exclusiva na importação da matéria-prima em bruto, para
ser refinada no país. Já os preços do petróleo bruto, atualmente
vigentes no mercado internacional, limitam os lucros da industrialização e, assim, reduzem em pouco o dispêndio de divisas com
o refino da matéria-prima importada. Somente a produção interna, em volumes compatíveis com o consumo, permitirá assegurar
o desenvolvimento da economia nacional naquilo que dependa dos
combustíveis líquidos. Para êsse fim, torna-se indispensável adotar
medidas econômicas de amplitude correspondente à extensão e à
complexidade do problema.
Cabe acentuar que o problema nacional do petróleo não se
limita ao atendimento da demanda atual ou da prevista, conforme
as linhas acima, até 1955: a produção do petróleo, dentro das pos-
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sibilidades que tivermos, está entre aquelas produções básicas que,
voltadas para as necessidades nacionais, marcarão o compasso do
nosso desenvolvimento geral.
Nossa indústria, ainda incipiente quanto às possibilidades a
curto prazo, mas com uma elevada taxa de crescimento, as condições geográficas do país, que impõem a expansão do tráfego rodoviário e aéreo, além do emprêgo de combustíveis líquidos em navios e locomotivas, tendem a agravar cada vez mais a nossa dependência em relação ao petróleo.
Para podermos acelerar o progresso do país, desenvolvendo
os transportes rodoviários, aeroviários, a dieseleletrificação das
ferrovias, a navegação, a mecanização da agricultura e as indústrias básicas e de consumo, numa taxa maior do que a verificada
presentemente, o consumo de derivados do petróleo deverá aumentar ainda mais. As rodovias dependem do petróleo para a pavimentação de suas pistas e para os seus veículos. A solução do
próprio problema da casa popular está intimamente relacionada
com a produção de cimentq e de outros materiais de construçãq,
que implicam em alto consumo de combustíveis. Muitas indústrias
de alimentação também dePiendem em alta escala do petróleo. Poderíamos multiplicar exemplos.
Cabe ainda não esquecer a polimorfa contribuição do petróleo e seus derivados para o desenvolvimento da indústria química
e as novas perspectivas abertas pela produção de sintéticos, estreitamente vinculada à técnicia da industrialização do óleo mineral.
Os índices do consumo nacional de petróleo são ainda muito
baixos, em comparação com os de outros países. :msse consumo em
1950 foi per capita, de 0,6 de barril por ano, enquanto, com base
nos dados de 1947-1948, êsse índice foi na Argentina de 2,9, no
Uruguai de 1,5, na média da América do Sul de 1,6 e nos Estados
Unidos de 14 barris. No balanço energético do país, a contribuição
do petróleo está em cêrca ~e 10 %, enquanto que a lenha ainda
contribui com 80%. Nos E:stados Unidos, aquela percentagem é
de 42 %, ficando 46 % para o carvão mineral.
Dessa forma, é o pe.tróleo um fator básico para a emancipação
econômica e o bem-estar social do nosso povo.
Não podemos, portanto, mostrar fraqueza ou retardo na verificação e aproveitamento 4.ias nossas jazidas de óleo mineral, em
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escala compatível com os recursos financeiros e técnicos que pudermos mobilizar, sob perfeito contrôle, e devidamente considerada a expansão dos outros ramos da economia do país. E devemos pensar até na produção de excedentes para exportação, melhorando assim nossa capacidade de importar outros bens essenciais à produção e ao consumo. Nessas condições, a produção do
petróleo influirá decisivamente na posição internacional do Brasil.
Empreendimentos programados

Tendo em vista as necessidades mais urgentes e as possibilipades de captação de recursos financeiros para inversão e empreendimentos relativos ao petróleo, determinei a elaboração de
um programa para atuação do poder público, de 1952 a 1956, com
o fim de lançar essa indústria, através da emprêsa cuja criação
ora é proposta, em bases tais que lhe assegurem condições para
se consolidar e desenvolver, em curto prazo e na escala suficiente.
Visa-se, essencialmente, intensificar as pesquisas nas áreas potencialmente petrolíferas, avaliar as jazidas já descobertas na Bahia, desenvolver a produção nessas jazidas e nas que forem identificadas noutras regiões, como resultado dos trabalhos de pesquisa; enfim, realizar os empreendimentos necessários à extração
do petróleo bruto nas áreas reconhecidas como potencialmente
produtoras. Os depósitos já identificados na Bahia avaliam-se em
cêrca de 50 milhões de barris de óleo bruto, ou seja, o equivalente
a pouco mais de um ano de consumo atual do país. Há necessidade urgente de delimitar e avaliar tôda a província petrolífera
de refino a ser seguida, à base do óleo parafínico baiano. No Maranhão, na Amazônia e na bacia do Paraná, os trabalhos de pesquisa mal se iniciaram e precisam adquirir um ritmo capaz de
possibilitar a revelação pronta da existência, ou não, de óleo mineral em quantidades comerciais.
Ao lado dêsse programa de pesquisa e exploração dos recursos
petrolíferos da Nação, é desejável, com o fim de poupar divisas,
ampliar a rêde de refinarias em construção ou concedidas, para
que disponhamos, até fins de 1956, de uma capacidade aproximada de refino superior, em cêrca de 100 mil barris, diários, à
prevista atualmente. Dessa forma, as diversas regiões consumidoras irão sendo dotadas de instalações de desdôbro do óleo bruto
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importado ou produzido no país, encaminhando-se o problema
para a solução adequada, à base da exploração das jazidas nacionais.
A ampliação da frota petroleira, para que se tenha assegurado o transporte de uma parte substancial do óleo bruto e dos
derivados consumidos no país, é um terceiro ponto do programa
elaborado. Caso se inicie e se desenvolva a produção marítima em
confronto com a que seria reclamada pelo carreamento dos produtos importados do exterior. E' de presumir que a própria operação dessa frota proporcione recursos para a sua manutenção
e ampliação.
Além dos três pontos assinalados, a programação dos empreendimentos relativos a petróleo abrange a intensificação das
pesquisas e industrialização do xisto betuminoso.
, Para a progressiva execução do conjunto do programa exposto, irá sendo preparado o pessoal técnico de nível superior,
mediante estágios nos países em que a indústria do petróleo se
acha mais desenvolvida, be:m como o operariado qualificado nacional. O trabalhador brasileiro tem revelado, nos trabalhos de
campo e de refinação de :petróleo, confirmando aliás o que se
tem verificado em outras ~ndústrias, capacidade de apreender
ràpidamente as técnicas modernas. Promover-se-á ainda a pronta
ampliação dos quadros, me~.iante contacto e fixação de elementos
técnicos, o que permitirá intensificar a preparação do pessoal
nacional.
O conjunto dêsses empreendimentos, para ser levado a efeito,
exige recursos financeiros de vulto, que se torna indispensável
captar e aplicar, de forma fl,dequada e em tempo hábil.
Inversões necessárias

Numa estimativa preli:q.1inar das inversões a serem realizadas
durante os próximos anos 1 chegou o Govêrno à conclusão de
que são necessários, pelo menos, Cr$ 8,0 bilhões de novos recursos
líquidos para os empreendimentos programados e com perfeita
possibilidade de execução. Essa estimativa compreende inversões
em refino num montante ai:>roximado de Cr$ 2,0 bilhões, de cêrca
de Cr$ 1,0 bilhão em equipamentos de transporte e de cêrca de
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Cr$ 5,0 bilhões em pesquisa e produção, ou seja, para êste último
setor de atividades Cr$ 1,0 bilhão, em média anual, de 1952
a 1956.
O programa básico é moderado, face à magnitude e importância do problema, enquanto as cifras globais se afigurem de
grande vulto; é que os dispêndios se estenderão por todo um
qüinqüênio, compreendendo mesmo o primeiro ano do próximo
período governamental, de forma a assegurar o pleno desenvolvimento dos planos iniciais e possibilitar a formulação, pelo novo
Govêrno, com tempo suficiente, do programa ulterior. O Govêrno, porém, se empenhará em ampliar e antecipar a realização
do programa, contando com os recursos extraordinários possíveis
e previstos no projeto de lei, inclusive os resultantes das aplicações imediatamente rentáveis.
Evidentemente, a aplicação dos recursos deverá processar-se
de maneira flexível, conforme a marcha da execução do programa,
que poderá reclamar a concentração de esforços numa nova província petrolífera descoberta. Nesse caso, os recursos financeiros
mobilizados poderão apresentar-se até mesmo insuficientes; mas,
tal será o significado econômico da descoberta, que a captação de
recursos financeiros adicionais poderá ser levada a efeito em bases
diferentes daquelas agora propostas.
Fontes de recursos financeiros

Na busca de fontes onde obter os recursos de que o Brasil
necessita, para empreender e levar a cabo o programa de trabalhos
acima expostos, o Govêrno tem em vista ligar aos empreendimentos estatais referentes a petróleo aquelas atividades econômicas
ou parcelas da população que não podem prescindir dos derivados
do óleo mineral, e, do mesmo passo, recorrer a fontes de financiamento que não apliquem em desviar capitais necessários a
outros empreendimentos públicos e privados de importância para
a economia nacional.
A tarefa da conquista do petróleo pelo nosso povo, sob a
direção do Govêrno nacional, torna indispensável não só um considerável esfôrço técnico, mas um vigoroso esfôrço financeiro
do país.
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Os cidadãos são convocados a participar da solução do problema dos combustíveis líquidos minerais, mediante captação tributária e subscrição de títulos da Petróleo Brasileiro S. A. que será o eficaz instrumento para enfrentar decisivamente o
problema.
Os recursos próprios da sociedade terão a seguinte origem:
1, bens da União pertinentes a petróleo e incorporados ao
capital;
2, receita federal sôbre parte do impôsto de combustíveis
líquidos e sôbre a importação e o consumo de automóveis, cujas
taxas deverão ser elevadas, bem como sôbre a parte não vinculada
ao Fundo Naval, do impôsto vigente sôbre remessa de valores para
o estrangeiro, destinado ao pagamento de-automóveis e acessórios;
3, indiretamente, do produto de uma taxação sôbre artigos
de luxo;
4, parte da receita estadual e municipal do impôsto sôbre
combustíveis líquidos, com opção, por essas entidades, de seu
emprêgo em emprêsas pe~rolíferas subsidiárias;
5, tomada compulsória de títulos pelos proprietários de automóveis e afins;
6, subscrição voluntária pelos particulares e entidades pú~M.

~

Pretendeu o Govêrno, na medida do possível, que a participação dos cidadãos se fizesse através de uma tributação suave
e da subscrição voluntáriEI- de títulos.
Não faltaria para isso a consciência pública da magnitude e
urgência do problema . !\[as as possibilidades de tributação são
limitadas, num país de economia ainda incipiente, com enormes
encargos de desenvolvimento e com um aparelhamento tributário
que muito deixa a deseja:r. Ao lado disso, a incipiência do mercado de títulos e as dificuldades práticas dêsse meio limitariam
muito as possibilidades de a subscrição voluntária aglutinar os
recursos necessários .
Participação do público

Assim, embora o Gov~rno apele para a subscrição voluntária
de títulos da emprêsa mista, e apoie financeiramente o programa
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nacional do petróleo, sobretudo no esquema tributário, que é objeto
do projeto complementar, em bases equilibradas, justas e suaves,
insuscetíveis de causar dano à economia nacional - não pode
fugir de convocar ainda a subscrição compulsória de açõe.s ou
obrigações, os proprietários de veículos automóveis e outros dotados de motores, que têm interêsse direto no problema, assegurando assim a participação, na grande emprêsa nacional, de uma
massa que poderá atingir a centenas de milhares. Realiza-se sua
participação através da tomada de títulos, embora sob a forma de
poupança e investimento compulsórios, como o impõem a urgência
do problema, tão clara na consciência de todos .
Dessa maneira, apesar de alguns inconvenientes práticos, imediatos, que seriam afastados pela simples tributação, o Govêrno
associa, como acionista, ao êxito dessa emprêsa um grande
número de cidadãos. Dâ-se assim autêntico caráter nacional a
êsse empreendimento, que não se confunde, pelo seu cunho e
envergadura, nem mesmo com os mais audaciosos projetos industriais do Estado, noutros setores.
A. subscrição de ações da Sociedade não é somente um ato
de patriotismo. Para maior garantia dos demais subscritores do
capital, o Govêrno Federal abre mão da participação nos dividendos, enquanto aquêles não auferirem 8 % ·sôbre o capital que
integralizarem. Dessa maneira, o risco da pesquisa recairá pràticamente sôbre o capital integralizado pela União.
A própria pesquisa, num amplo programa distribuído por
várias zonas com probabilidades de produzir óleo, e utilizando os
métodos mais modernos, terá o seu risco especifico bastante diminuído. As demais aplicações deverão produzir lucros consideráveis, aos preços atuais.
Dada a expectativa do êxito financeiro da emprêsa, os títulos
constituirão fonte de renda para os seus tomadores. :S:Stes poderão,
ademais, negociá-los, dentro das limitações estabelecidas no projeto de lei.
A integralização do capital da emprêsa, pelos particulares
além da subscrição voluntária, deverá processar-se mediante pagamentos parcelados feitos pelos proprietários de veículos a motor,
segundo uma tabela progressiva, baseada na capacidade de contribuir.
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Estabelece-se, entretanto, limite para a subscrição de ações
ordinárias, com voto. Acima dêsse limite, os subscritores voluntários, as entidades de direito público e os proprietários de automóveis participarão da formação dos recursos da Sociedade mediante a tomada de ações preferenciais sem voto ou de obrigações,
estas a juros fixos e com prazo certo de resgate. Trata-se, ademais,
de títulos negociáveis, nos casos previstos no projeto de lei.
Houve o cuidado de conceder o rriáximo de opção, entre três títulos diferentes, aos subscritores, voluntários ou não.
Uma participação adequada na Diretoria e no Conselho Fiscal
constitui também um dos traços da nova emprêsa industrial mista,
na qual, embora sob o contrôle oficial, o Govêrno deseja imprimir
o estilo das organizações privadas.
Dessa forma, dentro do sistema eiaborado no projeto de lei,
fica assegurada a participação do público no grande empreendimento nacional, possibilitada a obtenção de um complemento importante aos recursos de fonte tributária, e preservado, o quanto
conveniente, o caráter de ~mprêsa privada na organização mista,
sem que, de um lado, sejan1 necessárias as restrições extremas que
são essenciais em emprêsas comuns concessionárias ou autorizadas
a operar na produção petroleira, e, de outro, possa prevalecer
sequer o receio quanto a cqintrôle ou influência nociva ou estranha
ao interêsse nacional.
Participação dos podêres públicos

O Govêrno Federal deverá deter um mínimo de 51 % das
ações com direito a voto.
Os bens pertencentes ao Govêrno Federal e peculiares à atividade da emprêsa, como refinarias, petroleiros, oleodutos, material de pesquisa e produção, jazidas de petróleo e de gases naturais já descober,tas etc., são estimados preliminarmente em cêrca
de Cr$ 2,5 bilhões, mas su~ avaliação para incorporação ao capital
social estará sujeita às normas legais.
Das fontes tributárias previstas, estarão essegurados os recursos necessários não só para a imediata integralização, pela
União, do capital inicial de Cr$ 4,0 bilhões, mas para a elevação
dêste, até 1956, ao nível mínimo de Cr$ 10,0 bilhões, como requer
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o programa do petróleo. Fica assegurada, assim, desde já, a realização do programa básico.
Além das fontes indicadas expressamente, uma vez acrescida
a receita prevista para o plano nacional de reaparelhagem econômica, com a contribuição de 3 % sôbre os lucros retidos, o Govêrno poderá destinar a parte respectiva à subscrição de capital
da Petróleo Brasileiro S . A.
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão no
capital da Sociedade, como é de esperar, a quota do impôsto sôbre
combustíveis líquidos, que o projeto de meios destina a petróleo.
Espera-se que a subscrição dessa fonte ultrapasse Cr$ 2,0 bilhões,
embora sejam também acrescidas as respectivas quotas do Fundo
Rodoviário. Dessa maneira, ficará consideràvelmente ampliado o
patrimônio dos Governos locais .
E' de prever ainda a tomada de títulos da Sociedade pelas
autarquias federais e estaduais.
Gestão adequada dos recursos

Para que a captação e a aplicação dêsses recursos se façam
com a flexibilidade indispensável à realização dos empreendimentos programados, é que o Govêrno propõe a organização de uma
emprêsa, nos moldes do projeto, e que agirá diretamente, ou através
de subsidiárias, como o impõem a gestão de grandes recursos e a
complexidade da indústria.
Com os parcos recursos com que tem contado, o Conselho
Nacional do Petróleo realizou uma obra considerável, não obstante
as dificuldades que lhe antepõe o regime de gestão das verbas
orçamentárias, mesmo dentro das normas fixadas pelo Decreto~
lei n.º 538, de 1948. Empreendimentos como a refinaria de Mataripe, em operação, e a do Cubatão, que está sendo construída, ou
como a Frota Nacional de Petroleiros, para proporcionarem pleno
rendimento, necessitam ser administradas como entidades industrais. A medida que novos empreendimentos forem sendo lançados e concluídos, a direção harmônica do conjunto das entidades e a administração de cada uma delas em particular terão de
ser conduzidas necessàriamente dentro de normas e com objetivos
de natureza econômica que reclamam maior dutilidade de ação do
que é possível aos serviços públicos comuns.
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A sociedade por ações preconizada no projeto de lei abrangerá,
por certo, a essa necessidade, haja vista a experiência da Companhia Siderúrgica Nacional, criada em 1940, e cujos benefícios para
a economia do país e sucesso financeiro são incontestáveis.
Depende o êxito da emprêsa, obviamente, não só dos responsáveis pela sua direção, mas também da própria natureza da atividade a que ela se dedicará. O empreendimento visa principalmente
a pesquisa e a produção de óleo mineral no :território brasileiro.
É, portanto, uma emprêsa de risco; mas, o risco decorrente da
própria pesquisa de jazidas minerais perde de significado, em
parte, diante da envergadura do empreendimento, que possibilita
levar a sua atividade a grandes e variadas áreas potencialmente
petrolíferas, como as formações sedime:qtárias do Nordeste, do
Meio Norte, da Amazônia e da bacia do Paraná.
Na Bahia, a existência do petróleo já é comprovada; na Amazônia, há sedimentos de espessuras consideráveis, em que se encontraram amostras de óleo e gás; no Sul, a ocorrência de arenitos
betuminosos prova a pre~ença de petróleo, que a pesquisa e a
perfuração trarão provàvelmente para o âmbito comercial. Incorporadas à Sociedade deverão organizar-se, ademais, empreendimentos imediatamente rentáveis, como os destinados à exploração
das indústrias do transpor1;e e do refino. Convenientemente orientados, êsses empreendimentos assegurarão lucros às emprêsas de
novos campos de petróleo.
Cabe, porém, conciliar o instrumento flexível de execução
do programa nacional do petróleo com a plena segurança de sua
operação, indene de perigos. E' fora de dúvida, como o demonstra
a experiência internacional, que em matéria de petróleo, o contrôle nacional é imprescillfdível. O Govêrno e o povo brasileiros
desejam a cooperação da iniciativa estrangeira no desenvolvimento
econômico do país, mas preferem reservar à iniciativa nacional o
campo do petróleo, sabido que a tendência monopolística internacional dessa indústria é tje molde a criar focos de atritos entre
povos e entre governos. Fiel, pois, ao espírito nacionalista da
vigente legislação do petróleo, será essa emprêsa genuinamente
brasileira, com capital e administração nacionais.
O real perigo a evitar seria o de que, através da participação
do capital privado, agissem grupos monopolísticos de fonte estran-
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geira ou mesmo nacional. Tal possibilidade foi no entanto, tecnicamente anulada no projeto, seja pelo sistema de limitação na subscrição de ações com voto, seja pela limitação de diretores eleitos
pelo capital privado, bem como através da escolha, pelo Presidente
da República, do presidente da Sociedade, com direito a veto, e
dos demais diretores executivos, e ainda pela necessidade de decreto para homologar qualquer reforma de estatutos; sem mencionar a esmagadora maioria dos podêres públicos no capital social,
o próprio contrôle inicial da sua totalidade, e, finalmente, enorme
düusão da parcela do capital, percentualmente limitada, em poder
do público.
Com essas medidas, parece ao Govêrno que as gestão dos
recursos financeiros a serem captados, conforme os projetos de
lei, poderá processar-se da forma mais adequada à consecução
dos objetivos em vista, através da Petróleo Brasileiro S.A. como
projetada.
Coordenação dos trabalhos

Para enfrentar, em todos os aspectos e fases essenciais, problema tão vasto e complexo como o do petróleo, não há fugir à
mobilização de meios - em recursos financeiros e organização em escala proporcional à amplitude e extensão do próprio problema. Qualquer alternativa, mais restrita, seria inócua ou contraproducente.
Consciente dessa necessidade, está o Govêrno, no entanto,
alertado das düiculdades de ordem técnica que um empreendimento dessa magnitude apresentará, pràticamente, como problema
de administração. Mas, essas dificuldades são superáveis - outros
países e outras emprêsas as enfrentaram com sucesso, e embora
não tenhamos, ainda, realmente, experiência administrativa de
direção e gerência de organizações congêneres dêsse porte, não
há por que duvidar da nossa capacidade de dirigir grandes empreendimentos industriais ou comercias, sem deixá-los cair, fatalmente, nos males do gigantismo burocrático. Ainda que, para evitar
êsses males, muito dependa o empreendimento dos homens que o
dirigirem, as suas próprias bases, estrutura e diretrizes já foram
concebidas com êsse propósito. Para impor flexibilidade de atuação, foram previstas entidades subsidiárias e a possível articulação
-2-
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vêl'no está considerando planos para o reequipamento econômico
do pais, planos êsses que exigirão esforças e sacrifícios, a fim de
serem executados dentro de um regime de relativa estabilidade
monetária.
O presente projeto consistirá essencialmente no aproveitamento de recursos de receita ordináría e na transferência, para
investimentos de fundamental interêsse nacional, de fundos relativamente improdutivos, em têrmos de benefícios para a Nação.
~sse deslocamento da aplicação de fundos seria inevitável, pois
é irrealistico supor que um empreendimento com as características
do proposto possa realizar-se sómente com a utilização de recursos
ociosos. Para a existência de grande massa de fundos inativos
seria necessária uma renda per capita mais alta, que exigisse
menores oportunidades para investimentos especulativos e maiores
incentivos para poupar do que existem atualmente. Por outro·
lado, dadas as características e tendências das classes que serão
chamadas a prestar o seu concurso ao empreendimento, êsses
fundos, se permanecessem em seu poder, seriam, na sua quase
totalidade, provàvelmente utilizados na compra de artigos de consumo suntuário ou em atividades virtualmente improdutivas
para o bem-estar coletivo. Assim, uma vez canalizadas essas
disponibilidades para investimentos de alta produtividade potencial, seu efeito inflacionário a curto prazo ficará muito reduzido,
enquanto ao contrário, deverão constituir-se, no período subseqüente, num fator de estabilização monetária, mediante o aumento
direto e indireto da produção.
Relações com o Conselho Nacional do Petróleo

A politica oficial dos combustíveis líquidos minerais continuará sob a orientação direta do órgão especifico existente - o Conselho Nacional do Petróleo. Cumpre-lhe acompanhar a atuação:
não só da Sociedade objeto do projeto de lei, mas a de tôdas as
demais emprêsas que atuam nesse campo econômico. E, para que
a ação prática da nova Sociedade seja acompanhada mais de
perto pelo Conselho, será o presidente da Sociedade ouvido, sempre
que se trate de assunto do seu interêsse, nesse órgão regulador.
Dessa maneira, permanecerá o Conselho Nacional do Petróleo com a função de formulador da política oficial, regulador
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das atividades de petróleo e controlador da execução do programa
nacional, devendo ficar com a Petróleo Brasileiro S. A. o desempenho das atividades industriais e mesmo dos programas de
pesquisa e perfuração, para o que a lei lhe outorga concessão plena, sujeita a programa aprovado pelo Conselho. O regulamento da
lei precisará melhor as relações entre as duas entidades, de sorte
a assegurar perfeita coordenação, apesar da divisão de tarefas.
Magnitude do problema do petróleo

Ao submeter à consideração do Congresso Nacional o projeto de lei assim fundamentado, cumpre-me reiterar a importância
do problema de que êle se ocupa e cuja solução deve ser procurada
com a mais enérgica diligência, para que -não se comprometam a
segurança e o desenvolvimento econômico da Nação em futuro
próximo. Sem o firme propósito de levar a têrmo empreendimentos de vulto, mediante a aplicação de recursos financeiros consideráveis, o país poderá, dentro de um decênio, defrontar-se com
sérios embaraços à defesa .nacional e com a contingência de racionar o consumo de derivados de petróleo, em face da impossibilidade de adquirir no ext~rior os volumes de que necessita, cerceando, dessa maneira, seu desenvolvimento.
Como é sabido, a inelasticidade característica da procura internacional dos produtos primários e gêneros alimentícios que
constituem a massa das exportações brasileiras, conduz a um grave
círculo vicioso. De um lado, em curto prazo, o simples aumento
de volume das nossas expprtações, a partir de certo ponto, poderá provocar uma queda dos seus preços proporcionalmente maior
do que o aumento do volume, com uma redução total das receitas
de exportação; por outro lado, se bem que a redução do volume
deva, dentro de certos limites, produzir um aumento mais do que
proporcional de preços, a partir dêssse limites, que são relativamente restritos, qualquer clj.iminuição de volume reduzirá o valor
total das exportações.
Essa característica da :procura internacional de produtos primários em geral constitui, fl,ssim, empecilho de difícil transposição
para o aumento de nosso poder de compra no exterior.
Considerando-se a elevada taxa de crescimento do consumo
de produtos de petróleo no Brasil e a existência dêsse teto rela-
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tivamente baixo para o aumento das exportações dos nossos produtos clássicos, somos obrigados a concluir que encontraremos
brevemente grandes dificuldades em atender ao aumento das
nossas importações daqueles produtos. Além dessas dificuldades,
outras poderão sobrevir em virtude de deficits da produção estrangeira, quer resultantes do consumo mundial em ascensão, quer
de perturbações de ordem política internacional.
No entanto, mesmo com otimismo e afastando estas duas
últimas hipóteses, parece óbvio que estamos caminhando certamente para um impasse, devido à desproporção existente entre a
possibilidade de aumento do nosso poder de compra no exterior
e do aumento substancialmente maior do valor dos produtos de
petróleo consumido no Brasil. A não ser que tomemos agora as
providências indispensáveis, nas dimensões adequadas, terá o país
que considerar em futuro não muito afastado a necessidade do
racionamento de combustíveis líquidos e do uso de substitutivos,
voltando possivelmente a experiências penosas, como as que, numa
menor escala de consumo, fomos compelidos a adotar durante a
guerra passada. Em qualquer caso, para que o desenvolvimento
econômico do país não se interrompa ou se reduza, a pesquisa e
a extração do óleo mineral se afiguram como a medida lógica e
mais promissora para a solução do problema.
Qualquer cooperação a ser pedida nos próximos anos ao público consumidor dos produtos do petróleo redundará, em última
análise, em seu proveito, pois os pequenos sacrifícios agora exigidos não se poderão de forma alguma comparar com os que advirão se tivermos de voltar permanentemente ao sistema de racionamento.
O programa de trabalho pertinente ao petróleo constitui,
portanto, um conjunto de medidas da maior importância para a
solução dos problemas básicos do pais. Surge depois do Plano
do Carvão Nacional, ora em estudo no Congresso, e deverá completar-se com outros projetos de leis pertinentes aos demais setore do aproveitamento das fontes de energia de que dispõe o pais.
Nos têrmos da minha primeira Mensagem ânua ao Congresso, o
Govêrno promoverá as medidas legislativas necessárias não só
ao aproveitamento dêsses recursos, mas também à coordenação da
política oficial de energia, com o fim de assegurar o desenvolvi-
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mento harmônico das atividades dependentes do balanço energético nacional. Parece ao Govêrno indispensável a aprovação do
projeto referente às fontes tributárias, bem como a do referente
à criação da sociedade mista Petróleo Brasileiro S . A., no menor
tempo possível, como é imperioso face à conjuntura internacional
e às necessidades do país, naturalmente sem prejuízo do valioso
concurso com que, para sua maior eficiência, contribuirão os debates no Congresso Nacional .
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1951. -

Getúlio Vargas.

PROJETO N. 0 1.516, DE 1951
Dispõe sôbre a constituição da Sociedade por
Ações Petróleo BrasileirÓ S. A. e dá outras providências.

(Do Poder Executivo).

O Congresso Nacional, decreta:
Art. 1.º - Fica a Uni~ autorizada a incorporar, na forma da
Lei, uma sociedade por ações, denominada Petróleo Brasileiro S.A.
Art. 2.º - A Petróleo Brasileiro S.A. terá por objeto a pesquisa, a lavra, a refinação, o comércio e o transporte de petróleo
e de seus derivados, inclusive de xisto betuminoso, bem como quaisquer atividades correlatas ou afins.
Parágrafo único - A pesquisa e a lavra, realizadas pela Sociedade, independerão de aµtorizações ou concessões prévias e obedecerão a planos aprovados pelo Conselho Nacional do Petróleo.
Art. 3.º - O capital da Sociedade será inicialmente de ....
Cr$ 4. 000. 000. 000,00 (qufl,tro bilhões de cruzeiros), dividido em
20. 000. 000 (vinte milhõe~) de ações nominativas, do valor de
Cr$ 20,00 (duzentos cruzei.ros) cada uma.
§ 1.º - Até o ano de 1956 o capital será elevado a um mínimo de Cr$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros), na forma
prevista no artigo 6.o.
§ 2.º - Os aumentos qe capital poderão dividir-se, no todo ou
em parte, em ações prefer~nciais, que serão oferecidas à subscrição pública ou aos tomadores a que se refere esta lei.
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Art. 12 - A Sociedade poderá emitir, até o limite do dôbro
do seu capital social integralizado, obrigações ao portador, com ou
sem garantia do Tesouro.
§ 1.º - Os estatutos determinarão as condições em que as
obrigações poderão ser convertidas em ações, observados os limites
da presente lei.
§ 2.º - As obrigações serão abertas à tomada voluntária pelas
entidades públicas e particulares .
§ 3.º - A Sociedade deliberará sôbre a oportunidade em que
a tomada de obrigações poderá ser opcional em relação à subscrição de capital, nos casos de subscrição em obediência a dispositi-

vos de lei.

Art. 13 a voto:

Poderão ser acionistas da Sociedade, com direito

I - As pessoas jurídicas de direito público interno;
II - As pessoas físicas brasileiras, limitada a aquisição de
ações ordinárias a 20.000 (vinte mil);
III - As pessoas jurídicas de direito privado, organizadas
com observância do disposto no artigo 9.º, alínea "b'', do Decreto n.º 4.071, de 12 de maio de 1939, limitada. a aquisição de ações
ordinárias a 100. 000 (cem mil) ;
IV - As demais pessoas jurídicas de direito privado, brasileiras, até o limite de 20. 000 (vinte mil) ações ordinárias.
Art. 14 - A Sociedade será dirigida por um Conselho de Administração constituído da seguinte forma:
§ 1.º - O presidente da República nomeará quatro diretores,
dos quais um será o presidente da Sociedade e do Conselho de Administração, com direito de veto das decisões do Conselho e da
Diretoria Executiva, com recurso para o Presidente da República,
ouvido o Conselho Nacional do Petróleo.
§ 2.º - As pessoas jurídicas de direito público, com execção
da União, acionistas da Sociedade, terão o direito de eleger separadamente um diretor, desde que a sua participação exceda a 1,5%
(sete e meio por cento) do capital social, correspondendo a cada
ampliação de 7,5% (sete e meio por cento) da participação mais
um diretor, até o limite de três.

-
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Desde que a participação de pessoas físicas e jurídicas
de direito privado exceda a 7,5% (sete e meio por cento) do capital
social, correspondendo a cada ampliação de 7,5% (sete e meio por
cento) da participação mais um diretor, até o limite de três.
§ 3. 0 - Desde que a participação de pessoas físicas e jurídicas
de direito privado exceda a 7,5% (sete e meio por cento) do capital social, ser-lhe-á assegurada a faculdade de elegerem separadamente um diretor, correspondendo à ampliação de 7,5% (sete e
meio por cento) da participação mais um diretor, limitados a
dois diretores eleitos por essa categoria de acionistas.
§ 4.º - Desde que o número de diretores exceda de quatro, ao
Presidente da República caberá designar os três diretores que, com
o presidente, constituirão a Diretoria Executiva.
§ 5. 0 - Os estatutos determinarão um critério semelhante ao
da composição do Conselho de Administração para a constituição
do Conselho Fiscal da Sociedade.
§ 6. 0 - E' privativo dos brasileiros natos o exercício das funções de presidente, memb;ro do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal da Socied~de .
Art. 15 - Somente quando as ações em poder do público, das
entidades paraestatais, dos Municípios, do Distrito Federal e dos
Estados auferirem dividendos de 8 % (oito por cento), será atribuído dividendo ao capital integralizado pela União; somente
quando os dividendo que couberem à União atingirem 6% (seis
por cento), poderão ser fü,~adas percentagens ou gratificações por
conta dos lucros, pela Assembléia Geral de Acionistas, à Administração da Sociedade.
Art. 16 - O Poder E~.:ecutivo reaplicará na Sociedade os dividendos e juros que forem distribuídos às ações e obrigações de
propriedade da União.
Art. 17 - A Sociedade operará diretamente ou através de emprêsas que organizar ou a que se associar, com a aprovação do Conselho Nacional do Petróleo 1 nas quais deverá deter sempre a maioria das ações com direito a voto.
Art. 18 - Fica a Sociedade autorizada a dar garantia a financiamentos tomados no país ou no exterior por emprêsa subsidiária, dependendo de prévia e específica aprovação do Conselho
Nacional do Petróleo.
~3. 0

-
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Parágrafo único - O Poder Executivo poderá dar, ainda, aos
financiamentos tomados pela Sociedade e pelas subsidiárias, a garantia do Tesouro Nacional, até 25% (vinte e cinco por cento) do
capital integralizado da Sociedade, quando se tornar necessário,
pelo vulto da operação e pelo iminente interêsse nacional em
causa.
Art. 19 - Os atos de constituição da Sociedade e de integralização do seu capital, bem como as propriedades que possuir e
as aquisições de bens móveis e imóveis que fizer, e ainda os instrumentos de mandato para o exercício do direito de voto nas Assembléias Gerais, serão isentos de impostos e taxas e quaisquer outros
ônus fiscais.
Parágrafo único - O Presidente da República designará por
decreto o representante da União nos atos constitutivos da Sociedade.
Art. 20 - A Sociedade gozará de isenção de direitos de importação para consumo, em relação aos maquinismos, seus sobresselentes e acessórios, aparelhos, ferramentas, instrumentos e materiais destinados à construção, instalação, ampliação, melhoramento, funcionamento, exploração, conservação e manutenção de suas
instalações, para os fins a que se destina.
·
Parágrafo único - Todos os materiais e mercadorias referidos
neste artigo, com restrição quanto à similaridade, serão desembaraçados mediante portaria dos inspetores das Alfândegas.
Art. 21 - A Sociedade fica assegurado o direito de desapropriação, nos têrmos da legislação em vigor.
Art. 2.0 - Os funcionários públicos efetivos da União e das
entidades autárquicas ou paraestatais poderão servir na Sociedade, em funções de direção ou de natureza técnica, na forma do
Decreto-lei n.º 6.877, de 18 de setembro de 1944.
Art. 23 - O disposto nos artigos 19 a 22 aplica-se igualmente
às emprêsas subsidiárias da sociedade.
Art. 24 - Nos estatutos da Sociedade serão observadas, em
tudo que lhes fôr aplicável, as normas da lei de Sociedade por
ações. As reformas de estatutos ficam sujeitas à aprovação do
Presidente da República mediante decreto.
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anos de fabricação; e de 60% (sessenta por cento) quando se tratar de automóveis de mais de dez anos;
Nota 2.ª - Aumentam-se de 20% (vinte por cento) as contribuições quando o proprietário possuir dois automóveis, e de mais
20% (vinte por cento) para cada unidade adicional que possuir;
entendendo-se, para êsse feito, como pertencente a um único proprietário os automóveis matriculados em nome dos seus dependentes;
Nota 3.ª - Aplicam-se aos "jeeps" e outros automóveis de reduzido valor, utilizados em atividades agropecuárias, florestais,
mineiras e em obras públicas, as bases de contribuição a seguir
especificadas para os automóveis de aluguel.
b)

de aluguel:
de
de
de
de

pêso até 1.000 kg, inclusive ............. .
pê.so entre 1.000 e 1.500 kg, incluSive ..... .
1.500 a 1.800 kg, inclusive ............... .
pêso superior a 1. 800 kg ................. .

Cri

200,00
400,00
800,00
1.600,00

Reduzem-se de 50% (cinqüenta por cento) as contribuições, quando se relacionarem com automóveis de mais de cinco anos de fabricação, caso em que os de pêso até 1. 000 kg ficarão isentos; e isentam-se todos os automóveis de mais de dez anos
de fabricação.
Nota -

B)

Caminhões e outros veículos de carga:
de
de
de
de
de
de

menos de uma tonelada de carga ....... .
uma a duas toneladas de carga .......... .
duas a cinco toneladas de carga .....•..
cinco a sete toneladas de carga .......... .
sete a dez toneladas de carga ......•••.•..
mais de dez toneladas de carga ..••.•.•..

Cri

200,00
400,00
800,00
1.200,00
1.600 00
2.000,00

Nota - Reduzem-se de 50% (cinqüenta por cento) as contribuições, quando se relacionarem com veiculos de mais de cinco
anos de fabricação, caso em que os de capacidade inferior a uma
tonelada ficarão isentos; e isentam-se todos de mais de dez anos
de fabricação.

-

C)

ônibus:
com
com
com
com

D)
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capacidade
capacidade
capacidade
capacidade

até 20 passageiros ......... .
de 21 a 30 passageiros ..... .
de 31 a 40 passageiros ..... .
de 41 ou mais passageiros ..

Cri

1.600,00
2.400,00
3.200,00
4.000,00

Veículos aquáticos:
a)

Particulares:
com
com
com
com
com
com
com

motor
motor
motor
motor
motor
motor
motor

até 5 HP
de mais de 5 HP ................ .
de mais de 10 até 20 HP ......... .
de mais de 20 até 30 HP ......... .
de mais de 30 até 50 HP ......... .
de mais de 50 até 100 HP ........ .
de mais de 100 HP ............... .

Cri

400,00
1.000,00
2.400,00
4.000,00
6.400,00
12.000,00
20.000,00

Nota - As contribuições devidas pelos proprietários de embarcações destinadas a fins industriais e comerciais, conquanto
privativas, são as da tabE.~la a seguir.
b)

Para transportes industriais ou comerciais:
com
com
com
com
com
com

motor
motor
motor
motor
motor
motor

até 10 EtP
de mais ele
de mais de
de mais ele
de mais de
de mais de

...................... .

10 até 20 HP ......... .
20 até 30 HP ......... .
30 até 50 HP ......... .
50 até 100 HP ........ .
100 HP ............... .

Cri

isentos
200,00
400,00
800,00
1.200,00
2.000,00

Reduzem-se de 50% (cinqüenta por cento) as contribuições, quando se referirem a embarcações equipadas com motores de mais de cinco ~nos de uso, caso em que serão isentas
as embarcações com motores até 20 HP;
Nota 2.ª - Isentam-se tôdas as embarcações com motores
de mais de quinze anos de uso.
Nota 1.ª -

-

E)
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Veículos aéreos:
a)

Para transporte privado ou de recreio:
com
com
com
com
com

motores
motores
motores
motores
motores

até 150
de mais
de mais
de mais
de mais

Cr$

HP .................... .
de 150 até 450 HP...... .
de 450 até 1.000 HP ... .
de 1. 000 até 2. 000 HP ..
de 2.000 HP ........... .

5.000,00
10.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00

b)

Para transporte público ou serviço especializado:

c)

Para instrução:

isentos.

TABELA A QUE SE REFERE O ARTIGO 8. 0

Alterações introduzidas na Tarifa das Alfândegas aprovada
pelo Decreto n.º 25 .474, de 10 de setembro de 1948.
Art. 1. 776 - Carros montados ou desmontados, completos:
Automóveis a gasolina, nafta, benzina ou outra essência, a
álcool ou a óleo:
Próprios p/passagetros

Unidade

Até 1.000 kg . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
De mais de 1.000 até 1.500 kg . . . .
De mais de 1.500 até 1.800 kg . . . .
De mais de 1.800 kg . . . . . . . . . . . .

Art. 1. 777 -

pletas:

Gerais

kg P .L.
6,25
+ 12% ad v.
kg P.L.
à,75
+ 14% ad v.
kg P.L.
12,50
+ 18% ad V.
kg P.L.
18,70
+ 25% ad v.

Mínimos

5,00
+10%
7,00
+12%
10,00
+15%
15,00
+20%

Convencionais

ad v.
ad v.
ad V.

ad v.

Embarcações montadas ou desmontadas, com-

Automóveis a gasolina, nafta ou outra essência, a álcool ou
a óleo:
Próprias para recreio ou
desporto'S

Com casco de madeira ...
Idem de aço ou ferro ....
Idem de outro metal .....
A vela, a gasolina, nafta ou
outra essência, ou óleo:
próprias para desportos
ou recreio ............

Unidade

Gerais

Mínimos

Um
Um
Um

125% ad v.
125% ad V.
125% ad V.

100% ad V.
100% ad v.
100% ad V.

Um

125%ad

100% ad v.

V.

Convencionais

-
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TABELA A QUE SE REFERE O ARTIGO 9. 0

Alterações nas tabelas do Impôsto de Consumo
aprovadas pelo Decreto n. 0 26.149, de 5 de janeiro de 1949
Tabela

A

PRODUTOS SUJEITOS AO IMPOSTO DE CONSUMO
Alínea I
Aparelhos, má.quinas e artefatos de metal

Inciso 3

"Automóveis, compreendidos "jeeps"· e semelhantes, e camionetas para transporte de passageiros, inclusive os comuns a passageiros e carga, excetuados os ônibus, caminhões e ambulâncias:
Até o preço de Cr$ 45.000,00 . . . . . . . . . . . . . .
De mais de Cr$ 45.000,00 até Cr$ 75.000,00 . .
De mais de Cr$ 75.000,00 até Cr$ 100.000,00
De mais de Cr$ 100.000,00 até Cr$ 130.000,00
De mais de Cr$ 130.000,00 . .. . .. .. .. . .. .. . .

3%
5%
8%
12%
16%

Inciso 4
Motocicletas e

v~iculos

semelhantes

3%

Inciso 5
Bicicletas:
De preço superior a Cr$ 1.500,00 no varejo

2%

Nota 8.ª

"O impôsto sôbre os produtos taxados nos incisos 3, 4 e 5 será
pago por verba, pelo importador, pelo fabricante ou pela fábrica
de montagem no território nacional".
Isenções

"e) chassis, ônibus, caminhões, ambulâncias, elevadores e
outros veículos não classificados no inciso 3 desta alínea; os arcos
e CUQf;)S... d.e. aço nara rodas, aparelhos de choque e tração, engates,
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eixos, rodas de ferro fundido "coquilhado" para vagões de estradas de ferro, cilindros para freios, sapatas de freio, assim como
qualquer peça de aço ou freio empregada exclusivamente em locomotivas, tenders, vagões ou carros para estradas de ferro;"
Alínea II
Armas, munições e fogos de artifício

O impôsto incide sôbre as mercadorias enumeradas no inciso
único, à base de 30% (trinta por cento).
Alínea I I I
Artefatos de matéria de origem animal e vegetal

Inciso 2

"Bolas, pelos, peles e agasalho (incluídos os casacos, pelerines e "manteaux"), "manchons" e semelhantes e outros agasalhos de peles com pelos, preparados ou curtidos, com acabamento
e fôrro ou sem êles, com base no preço da peça ou de cada metro:
Até o preço de Cr$ 1.000.00 . . . . . . . . . . . . . .
De Cr$ 1.000,00 até Cr$ 10.000,00 . . . .. . .. .
De Cr$ 10.000,00 até Cr$ 20.000,00 ..... , . .
De Cr$ 20.000,00 até Cr$ 30.000,00 . . . . . . . .
De Cr$ 30.000,00 até Cr$ 50.000,00 . . . . . . . .
Acima de Cr$ 50.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10%
15%
20%
25%
35%
50%

Alínea X
Jóias, obras de ourives e relógios

Inciso 1

O impôsto incide sôbre "pedras preciosas ou semi-preciosas,
lapidadas; pérolas cultivadas ou não e tôda e qualquer obra ou
objeto fabricado ou ornamentado, no todo ou em parte, com as
referidas pedras e pérolas ou com ouro, prata, platina, e respectivas ligas, compreendidos os objetos já usados":
Notas 1 e 2

'Suprimem-se .
-3-

-
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Tabela

C

PRODUTOS SUJEITOS AO IMPOSTO EM RAZÃO DE QUANTIDADE
OU DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alínea XIX
Bebidas

Inciso 1

"Cerveja de alta fermentação ou de baixa fermentação e
chopp":
0,20
0,33
0,50
0,66
1,00

L
L
L
L
L

(1/5 de litro) . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . ..
(meia garrafa) ......... : . . . . . . . . . .
(meio litro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(garrafa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(litro) .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . ..

Cr$
0,30
0,50
0,75
0,75
1,50

Inciso 2

"Aguardente em
a)

de qualquer modo obtida:

simples, de grad,uação alcoólica até 54º:
0,33
0,50
0,66
1,00

b)

ger~:i.l,

L
L
L
L

<meia garrafa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(meio litro) .. . . .. . .. .. . .. . . . .. . . .. .
(garrafa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(litro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cr$
0,30
0,45
0,60
0,90

simples, de grad,uação superior a 64º:

As de alcoolatos de plantas e as compostas, assim considera-

das a "laranjinha" e out+as, adicionadas de caramelo, cascas, ervas, raízes ou essências, :por:
Cr$

0,33
0,50
0,66
1,00

e)

L
L
L
L

(meia garrafa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<meio litro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(garrafa) .. .. .. . .. . . . .... . . .. .. .. .. .
Uitro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,60
0,90
1,20
1,80

as rotuladas COIJ,íl. as denominações de armagnac, arak,
brandy, cognac ou conhaque, genebra, gin, guestech, Kirch, korn,
run QU rhµm, e.au-de-vie, whisky, wodka, coktails e outras inter-
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nacionalmente conhecidas, que lhes possam ser assemelhadas, de
qualquer graduação alcoólica e, ainda, as que tiverem propriedades organoléticas e índices analíticos característicos dessas bebidas, embora rotuladas sob outras denominações, bem como as
compostas com substâncias aromáticas ou medicinais de uso permitido e rotuladas sob as denominações de Conhaque de Alcatrão,
Conhaque de Mel, Conhaque de Baunilha e semelhantes.
De preço de venda no varejo, marcado pelo fabricante ou pelo
importador:
I -

Até Cr$ 36,00, por litro, ou seja:
Até Cr$
Até Cr$
Até Cr$
Até Cr$

II -

0,33
0,50
0,66
1,00

L
L
L
L

(meia garrafa) . . .
(meio litro) . . . . . .
(garrafa) . . . . . . . . .
(litro) . . . . . . . . . . . .

Cr$
1,20
1,80
2,40
3,60

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

18,00
27,00
36,00
54,00

por
por
por
por

0,33
0,50
0,66
1,00

L
L
L
L

(meia garrafa) . . .
(meio litro) . .'....
(garrafa) . . . . . . . . .
(litro) . . . . . . . . . . .

Cr$
2,00
3,00
4,00
6,00

De mais de Cr$ 54,00 até Cr$ 90,00, por litro, ou seja:
Até
Até
Até
Até

IV -

por
por
por
por

De mais de Cr$ 36,00 até Cr$ 54, por litro, ou seja:
Até
Até
Até
Até

III -

12,00
18,00
24,00
36,00

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

30,00
45,00
60,00
90,00

por
por
por
por

0,33 L
0,50 L
0,66 L
1,00 L

(meia garrafa) . . .
(meio litro) . . . . .
(garrafa) . . . . . . .
(litro) . . . . . . . . . . .

Cr$
4,00
6,00
8,00
12,00

De mais de Cr$ 90,00 até Cr$ 150,00, por litro, ou seja:
Até
Até
Até
Até

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

50,00 por 0,33 L (meia garrafa) . . .
75,00 por 0,50 L (meio litro) . . . . .
100,00 por 0,66 L (garrafa) . . . . . .
150,00 por 1,00 L (litro) . . . . . . . . . .

Cr$
8,00
12,00
16,00
24,00
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V - De mais de Cr$ 150,00 até Cr$ 210,00, por litro, ou seja:
Até
Até
Até
Até

VI -

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Cr$

70,00 por 0,33 L (meia garrafa) . . 12,00
150 00 por 0,50 L (meio litro) . . . . 18,00
180,00 por 0,66 L (garrafa) . . . . . . 24,00
210,00 por 1,00 L (litro) . . . . . . . . . . 36,00

De mais de Cr$ 210,00, por litro:
por
por
por
por

0,33
0,50
0,66
1,00

L
L
L
L

(meia garrafa) . . . . . . . . . . . . . . . . .
(meio litro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(garrafa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(litro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cr$

14,00
21,00
28,00
42,00"

Inciso 3

"Aperitivos e bebidas semelhantes; aperitivos, amargos, fernets, bitters, vinhos compostos, assim considerados os quinados,
vermutes, ferro-quinas, gemados, com jurubeba e semelhantes,
bem como os licores e cremes.
De preço de venda lJ.o varejo, marcado pelo fabricante ou
pelo importador:
I-Até Cr$ 36,00 por litro, ou seja:
Até
Até
Até
Até

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

12,00
18,00
24,00
36,00

pol'
por
por
por

0,33
0,50
0,66
1,00

L
L
L
L

(meia garrafa)
(meio litro) . . . . .
(garrafa) . . . . . . . .
(litro) . . . . . . . . . . .

Cr$

1,20
1,80
2,40
3,60

II-De mais de C1·$ 36,00 até Cr$ 54,00, por litro, ou seja:
Até
Até
Até
Até

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

18,00
27,00
36,00
54,00

por
por
po:r
por

0,33
0,50
0,66
1,00

L
L
L
L

(meia garrafa) . .
(meio litro) . . . . .
(garrafa) . . . . . . .
(litro) . . . . . . . . . . .

Cr$

2,00
3,00
4,00
6,00

III-De mais de C:t·$ 54,00 até Cr$ 90,00, por litro, ou seja:
Até
Até
Até
Até

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

30,00
45,00
60,00
90,00

por
por
por
por

0,33
0,50
0,66
1,00

L
L
L
L

(meia garrafa) . .
(meio litro) . . . . .
(garrafa) . . . . . . . .
(litro) . . . . . . . . . . .

Cr$

4,00
6,00
8,00
12,00
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IV - De mais de Cr$ 90,00 até Cr$ 150,00, por litro, ou seja:
Até
Até
Até
Até

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

50,00 por 0,33 L
75,00 por 0,50 L
100,00 por 0,66 L
150,00 por 1,00 L

(meia garrafa) . .
(meio litro) . . . .
(garrafa) . . . . . . .
(litro) . . . . . . . . . .

Cr$
8,00
12,00
16,00
24,00

V - De mais de Cr$150,00 até Cr$ 210,00, por litro, ou seja:
Até
Até
Até
Até

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

70,00 por 0,33 L
105,00 por 0,50 L
140,00 por 0,66 L
210,00 por 4,00 L

(meia garrafa) . .
(meio litro) . . . .
(garrafa) . . . . . . .
Uitro) . . . . . . . . . .

Cr$
12,00
18,00
24,00
36,00

VI - De mais de Cr$ 210,00, por litro ou sem preço marcado:
por
por
por
por

0,33
0,50
0,66
1,00

L (meia garrafa) . . . . . . . . . . . . . . . .
L (meio litro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L (meio litro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L (litro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cr$
14,00
21,00
21,00
42,00"

Inciso 6

"Vinhos:
b) champanha e outros vinhos espumantes naturais ou gaseificados:
De preço de venda, no varejo, marcado pelo fabricante ou
pelo importador:
I - Até Cr$ 50,00, por litro, ou seja:
Até
Até
Até
Até

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

16,50
25,00
33,00
50,00

por
por
por
por

0,33
0,50
0,66
1,00

L
L
L
L

(meia garrafa) . .
(meio litro) . . . . .
(meia garrafa) . .
(um litro) . . . . . . .

Cr$
4,00
6,00
8,00
12,00

II - De mais de Cr$ 50,00, por litro, ou sem preço marcado,
ou seja:
De
De
De
De

mais
mais
mais
mais

de
de
de
de

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

16,50
25,00
33,00
50,00

por
por
por
por

0,33
0,50
0,66
1,00

L
L
L
L

(meia garrafa) ..
(meio litro) .....
(uma garrafa) ..
(um litro) .....

Cr$
12,00
18,00
24,00
36,00"

-
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Alínea

XX

Cartas de jogar

Inciso único
a>

b)

de matéria plástica . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de outra matéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cri

20,00
10,00

Nota 1.ª

Suprime-se.
Tabela

D

PRODUTOS SUJEITOS AO IMPOSTO POR MAIS DE UM REGIME
OU POR SISTEMA ESPECIAL
Alínea XXVII
Perfumarias e artigos de toucador

Inciso 1

O impôsto incide sôbre:
Baralhos e cartas de jogar, para qualquer fim:
Por maço de 56 cart~tS ou fração:
O impôsto incide sôbre as mercadorias enumeradas no inciso,
de acôrdo com a seguinte tabela:
Até Cr$ 2,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De mais de Cr$ 2,00 até Cr$ 3,00 . . . . . . . . . . . . . . . .
De mais de Cr$ 3,00 até Cr$ 4,00 . . . . . . . . . . . . . . . .
De mais de Cr$ 4,00 até Cr$ 5,00 . . . . . . . . . . . . . . . .
De mais de Cr$ 5,00 até Cr$ 7,50 . . . . . . . . . . . . . . . .
De mais de Cr$ 7,50 i;i.té Cr$ 10,00 . . . . . . . . . . . . . . . .
De mais de Cr$ 10,00 até Cr$ 15,00 . . . . . . . . . . . . . . .
De mais de Cr$ 15,00 até Cr$ 20,00 . . . . . . . . . . . . . . .
De mais de Cr$ 20,00 até Cr$ 35,00 . . . . . . . . . . . . . . .
De mais de Cr$ 35,00 até Cr$ 50,00 . . . . . . . . . . . . . . .
De mais de Cr$ 50,00 até Cr$ 75,00 . . . . . . . . . . . . . . .
De mais de Cr$ 75,00 até Cr$ 100,00 . . . . . . . . . . . . . .
De mais de Cr$ 100,00 por Cr$ 100,00 ou fração excedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cri

0,10
0,20
0,3Q
0,40
0,60
1,00
2,00
3,00
5,00
10,00
20,00
30,00
40,00

MENSAGEM N. 0 470, DE 1951
Senhores Membros do Congresso Nacional:

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas
Excelências o anexo projeto de lei, destinatlo a prover recursos
para o Fundo Rodoviário Nacional e para o programa nacional do
petróleo, objeto, êste, de outra mensagem desta data.
Reajustado, nas bases propostas, o impôsto único sôbre combustíves líquidos, terá o Fundo Rodoviário Nacional, em 1952,
um aumento de recursos superiores, em cêrca de 40%, aos estimados para o corrente ano, propocionando, ainda, considerável receita
para o programa nacional do petróleo, o que não estava previsto no
recente projeto de Lei n.º 359/50, que me vi compelido a vetar.
Uma vez superada, com a adoção dêsse programa, a perplexidade nacional diante do decisivo problema do petróleo, não há o
que recear da expansão de todo o sistema de transportes que dependa de óleos combustíveis. Ao contrário, encontraremos, assim,
maiores recursos para a expansão da rêde rodoTiãria, naturalmente
sem perder de vista, como acentuei na mensagem ânua, a necessidade de coordená-la com o programa ferroviário e concebê-la na
unidade do sistema de transportes.
Nessas condições, é de maior importância para o país a pronta
execução do plano rodoviário nacional.
O Govêrno propõe, em conseqüência, a alteração da lei vigente
sôbre o impôsto único de combustíveis líquidos, nos seguintes têrmos:
a) taxação mais equilibrada;
b) participação moderada, mas indispensável, do programa
do petróleo na receita dêsse tributo;
e) recursos para o Fundo Rodoviário Nacional substancialmente maiores do que os obtidos atualmente.
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A taxação proposta reduz, relativamente ao projeto 359/50,
o aumento no óleo combustível, que afeta sensivelmente o custo de
determinadas indústrias, algumas básicas, como o cimento, bem
como sôbre o óleo diesel, que tende a ser o combustível dos veículos
de carga e transporte coletivo, compensando tais reduções com a
taxação sôbre a gasolina, numa base perfeitamente suportável, e
que ainda a mantém com um preço módico em relação ao que
prevalece na maioria dos países. Dessa f arma, estimula-se a substituição da gasolina por combustíveis mais baratos, principalmente
o óleo diesel. Acresce que os motores próprios a êste têm possibilidade de utilizar, numa emergência, óleos vegetais produzidos
no país.
Do produto do impôsto único, 25 %- serão destacados para o
programa do petróleo. Apesar disso, o Fundo Rodoviário contará,
em 1952, com cêrca de 2,5 biliões de cruzeiros, o que atenderá
ao programa de expansão rodoviária.
Desta maneira, tomadas as medidas para assegurar no futuro
o abastecimento suficiente de combustíveis líquidos, o desenvolvimento rodoviário não (~orrerá o risco de ver prejudicada, pelo
aumento da demanda de combustíveis e máquinas importados, a
impressionante economia que as boas rodovias acarretam no consumo de combustíveis por quilômetro, no desgaste dos veículos
automóveis, e assim nos fretes.
A taxação sôbre a ;gasolina e15tará, pois, plenamente compensada. Justifica-se, portanto, a utilização da mesma fonte de
recursos financeiros - o impôsto único sôbre combustíveis líquidos
e lubrificantes, - para o :Fundo Rodoviário Nacional e o programa
do petróleo.
Desejava o Govêrno ampliar os recursos para o programa
rodoviário, mas não conviria fazê-lo sem que estivesse seguro quanto ao programa relativo às produções básicas ao desenvolvimento
do parque e do tráfego de veículos automóveis no Brasil. Efetivamente, não é possível considerar o problema rodoviário isolado da
produção do petróleo, bem como da de borracha, de cimento e da
indústria automobilística. O Govêrno já tem tomado medidas de
fomento da produção nesses vários ramos, e determi.nado estudos
para o planejamento da sua expansão. Quanto ao petróleo, dificilmente poderia ser alca:q.çada uma solução sem recursos captados
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na mesma fonte. Assim, garantido financiamento adequado ao programa do petróleo, é possível ampliar a receita do Fundo Rodoviário Nacional.
Alterado o esquema tributârio em que se basea'Va o referido
projeto 359/50, não há motivo relevante para abandonar seus demais dispositivos, que determinavam a aplicação de uma parte
do Fundo na pavimentação de estradas e a de uma porcentagem
reduzida (até 3%) em obras que facilitem o turismo e o confôrto
das viagens - medida que é de grande alcance sobretudo no interior do país, uma vez bem planejada e executada.
Apenas a cota de aplicação obrigatória na pavimentação foi
reduzida de 20 para 10 %, atendendo à sugestão do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, Aliâs, tal porcentagem seria
desnecessária, em vista do fato de que os órgãos técnicos rodoviârios já estabeleceram critérios satisfatórios para determinar
quando a consolidação, retificação ou pavimentação das linhas tronco, que servem às estradas locais subsidiárias, devem ter prioridade sôbre os prolongamentos nos programas nacional e estaduais.
O dispositivo deve ser mantido, entretanto, no limite proposto,
para preservar um mínimo de recursos para aquela aplicação básica, indene das solicitações locais, que freqüentemente são poderosas e não levam em conta o alto interêsse indireto das linhas
tronco.
Por um novo dispositivo, prevê-se a possibilidade de alteração
do programa de primeira urgência nas construções rodoviárias,
para atender às solicitações atuais do desenvolvimento da economia brasileira.
As demais fontes tributárias previstas no presente projeto destinam-se ao programa nacional do petróleo.
Utilizou o Govêrno de tributação razoável quanto à taxação,
o campo de incidência e a distribuição equilibrada dos encargos.
Foram medidas as repercussões dos tributos majorados ou ampliados na sua incidência. Assim, o esquema de captação de recursos
proposto no projeto oferece reais vantagens econômicas e sociais,
além das resultantes de sua aplicação. Contribuirão para a solução
do problema do petróleo todos os que estão diretamente ligados ao
seu consumo, e em escala progressiva os que mais pod!i'm pagar.
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Em geral, os impostos utilizados têm por efeito não apenas
levantar os indispensáveis recursos públicos para êsse empreendimento de emancipação econômica, mas ainda contribuir para a
correção de desequilíbrios crônicos: o do nosso balanço de pagamentos, e o expresso no malbarato de preciosos recursos, de um
país ainda pobre, uma viciosa tendência ao suntuário.
Assim, a majoração dos impostos aduaneiros e de consumo
que gravam os automóveis de passageiros contribuirá substancialmente, em especial por motivo dos ônus crescentes segundo os
respectivos preços, para conter a má aplicação de disponibilidades
em face dos interêsses coletivos. A imposição de novos ônus fiscais implica no combate às distorsões que se estão verificando,
como a carência nacional de recursos par.a a solução dos problemas
básicos. Procura-se corrigir dessa forma o que não foi possível
remediar por outros meios, pondo côbro ao dispêndio inadequado
de divisas com uma importação de automóveis luxuosos que tem
repercutido tão mal no país e causa espanto no exterior.
A fim de reduzir o gravamento sôbre as fontes tributárias ligadas diretamente ao consumo do petróleo, considerou o Govêrno
conveniente apelar para maior taxação sôbre bens de luxo. Trata-se,
evidentemente, de tributação justificada não só pelo interêsse econômico e social permanente, já invocado, mas também pela atual
conjuntura, como instrurrlento de combate à inflação. O impôsto de
luxo se impôs, aliás, com taxas muito mais pesadas, em quase todos
os países, inclusive os mais ricos.
Ao propor tributação dos artigos de luxo ou não essenciais que
suportam taxação, não podia deixar o Govêrno de distingui-los
segundo sua origem. Assim, embora o impôsto deva também aplicar-se de produção nacional, inclusive para provocar a transferência de recursos de produção para a produção de bens essenciais, não poderia deixar de afetar mais fortemente os produtos
importados.
Todavia, em obediência aos compromissos internacionais, não
foram propostas discrimin,ações nas tabelas do impôsto de consumo;
incluiram-se no projeto algumas alterações correspondentes nos
direitos aduaneiros, ficando outras, pelas dificuldades técnicas especiais, para serem propostas na reforma geral da Tarifa das Alfândegas.

-
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Entret::mto, os efeitos visados pelo Govêrno, através dêsse gravame fiscal, não poderão ser obtidos a curto prazo, principalmente porque a execução das novas tarifas aduaneiras, em muitos
casos, dependerá da alteração de compromissos assumidos pelo
Brasil no Acôrdo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, conforme os seus próprios têrmos. Essa alteração será, entretanto, de
logo negociada pelo Govêrno.
Pelo projeto são vinculados ao programa do petróleo impostos de importação e de consumo incidentes sôbre automóveis e que,
por esta lei, são majorados, e mais a parte, não comprometida
atualmente, do impôsto sôbre transferência de valores, relacionado
com a importação dêsses veículos.
Deixou-se, porém, de vincular o produto da taxação de luxo,
pelos inconveniêntes técnicos dêsse destaque da receita tributária
comum, e pela necessidade de compensar, em certa medida, o
desfalque que, nos outros itens, sofrerá o fundo comum do Tesouro, comprometido com avultados programas de investimentos
e serviços públicos. Desta maneira, ainda, terá o Tesouro melhores
possibilidades de suplementar, se necessário, os recursos especiais
destinados ao petróleo.
Ao concluir, cabe-me ressaltar a alta conveniência nacional de
ser aprovado o esquema tributário ora proposto a fim de que não se
retarde por mais tempo um programa de tanta urgência e importância para a vida nacional, como é o da produção de petróleo.

PROJETO N.0 1.517, DE 1951
Provê recursos para o programa do petróleo e
para o Fundo Rodoviário Nacional e dá outras providências.

(Do Poder Executivo).

O Congresso Nacional decreta:
Art..o Os derivados do petróleo que a seguir se discriminam,
quando importados do exterior, ficam sujeitos ao impôsto único
de importação para consumo, nas seguintes bases:
Mercadorias

Gás liquefeito ..................... .
Gasolina ........................... .
Querosene ......................... .
óleo para fabricação de gás ("gas
oil") e para lamparina de mecha
("signal oil") .................... .
óleo para motor de combustão interna ("Diesel oil") ................ .
óleo para fornos ou caldeiras de vapor ("Fuel oil") ................. .
óleos lubrificantes, simples, compostos ou emulsivos ................. .

Unidades

t P.R.
t P.L.

t P.L.

- - Direitos - Gerais
Mínimos
. 1.250,00
1.000,00
1.670,00
1.335,00
467,00
380,00

t P.L.

175,00

140,00

t P.L.

175,00

140,00

t P.R.

118,70

95,00

t P.L.

1.500,00

1.200,00

O gás butano, classificado no art. 1.231, e o gás propano
ficam classificados no art. 599 da Tarüa das Alfandegas aprovada
pelo Decreto número 25 .474, de 21 de setembro de 1948.
§ 1.0 •

§ 2. 0 •

Os estoques existentes na data desta Lei ficarão sujeitos
ao pagamento da düerença da tributação resultante dêste artigo.
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Art. 2. 0 . Os derivados do petróleo, quando de produção nacional, ficam sujeitos ao impôsto único de consumo nas seguintes bases, por quilograma ou fração, pêso líquido:
Gás liquefeito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gasolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Querosene .... , .......................... .- . . . . . . . . . .
óleo para fabricação de gás ("gas oil") e para lamparina de mecha ("signal oil") . . . . . . . . . . . . . . . . . .
óleo para motor de combustão interna ("Diesel oil")
óleos para fornos ou caldeiras de vapor ( ("Fuel oil")
óleos lubrificantes, simples, compostos e emulsivos

0,90
1,13
0,28
0,07
0,07
0,08
0,80

Art. 3.º. Da receita resultante do i:rr,ipôsto único sôbre derivados do petróleo 75% (setenta e cinco por cento) destinar-se-ão ao
Fundo Rodoviário Nacional e 25% (vinte e cinco por cento) serão
empregados nos empreendimentos ligados à indústria do petróleo,
nos têrmos da lei especial.
Parágrafo único. A :rteceita global do impôsto único sôbre combustíveis líquidos minera:fs continuará a ser recolhida, de acôrdo
com o parágrafo único do art. 1.º da Lei n.º 302, de 13 de julho de
1948, destacando o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem a parte destinada ao programa do petróleo, nos têrmos desta
lei.
Art. 4.º. O Departarpento Nacional de Estradas de Rodagem
e os Serviços estaduais de estrada de rodagem aplicarão 10% (dez
por cento) no mínimo de suas quotas do Fundo Rodoviário Nacional na pavimentação das rodovias dos respectivos planos, obedecendo a prioridade ditada~ pela intensidade do tráfego, e em melhoramento de traçados e reforços de obras de arte especiais.
Parágrafo único. Os Estados que não tiverem necessidade imediata de serviços de pavimentação poderão, a juízo do Conselho
Rodoviário Nacional, empregar tôda a sua quota na extensão ou
melhoramento de sua rêde rodoviária.
Art. 5.º. Anualment~, o Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem empregará em obras rodoviárias, nos Territórios Federais, quantia não inferior à quota. que caberia a cada um, caso

-

47 -

participasse da distribuição prevista no art. 3. 0 da Lei n.º 302, de
13 de julho de 1948, tomando-se por base a arrecadação do ano
anterior.
Art. 6. 0 • O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
e os Departamentos Rodoviários dos Estados e do Distrito Federal
poderão despender, a juízo do Conselho Rodoviário Nacional, até
3% (três por cento) de sua quota do Fundo Rodoviário Nacional
na construção de obras que venham facilitar o tráfego rodoviário
e a expansão do turismo ao longo das estradas, tais como postos
de serviços, estações, hotéis e restaurantes.
Art. 7.º. Fica autorizado o Poder Executivo a rever o programa de primeira urgência e que se refere o art. 67 do Decreto-lei
3. 463, de 27 de dezembro de 1945, e o art. 22 da Lai n.º 302 de 13
de julho de 1948, de modo a ajustá-lo às condições e necessidades
atuais do desenvolvimento da economia nacional.
Art. 8.º. Fica alterada a Tarifa das Alfândegas, aprovada pelo
Decreto n. 0 25 .474, de 21 de setembro de 1948, nos artigos especificados na Tabela 1 anexa a esta Lei e que dela faz parte integrante.
Art. 9. 0 . Ficam alteradas as tabelas referentes à incidência do
Impôsto de Consumo, anexa ao Decreto n.º 26.149, de 5 de janeiro
de 1949, nas alíneas especificadas na Tabela Il anexa a esta Lei e
que dela faz parte integrante.
Art. 10. Fica incorporada aos direitos de importação cobrados
sôbre as mercadorias especificadas na Tabela II, anexa a esta Lei,
a diferença entre a incidência do impôsto de consumo sôbre produto
nacional e produto estrangeiro, eliminada pelas alterações resultantes do disposto no artigo anterior.
Art. 11. Destina-se aos empreendimentos ligados à indústria
do petróleo, nos têrmos da lei especial, a receita resultante.
I - do impôsto de importação para consumo incidente sôbre os
automóveis em geral, movidos a gasolina, nafta, benzina ou outra
essência, álcool ou óleo, bem como suas partes, accessórias e pertences, classificados, respectivamente, nos arts. 1. 776 e 1. 779 da
Tarifa das Alfândegas;
II - do impôsto de consumo sôbre automóveis, a que se refere
o inciso 3 da alínea 1 da Tabela "A'', anexa do Decreto n.º 26.149, de
5 de janeiro de 1949, modificada por esta lei;
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III - do impôsto sôbre a transferência de fundos para o exterior, instituído pela Lei n. 0 156, de 27 de novembro de 1947, correspondente à importação de veículos automóveis, em geral, suas
partes, accessórios e pertences.
Art. 12. Os recursos destinados a petróleo, nos têrmos desta
Lei, serão recolhidos a uma conta especial no Banco do Brasil, para
aplicação conforme determinar a lei especial.
Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PROJETO N. 0 1.595, DE 1952
Dispõe sôbre a organi~ação da Sociedade por
Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, e dá
outras providências.

<Do Sr. Euzébio Rocha) .

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° Fica a União autorizada a incorporar, na forma do
disposto nesta Lei, uma sociedade por ações, denominada Petróleo
Brasileiro S. A.
Art. 2. 0 A Petróleo Brasileiro S. A. terá por objeto a pesquisa,
a lavra, a refinação, o transporte e o comércio de petróleo e de seus
derivados, inclusive de xisto betuminoso, bem como quaisquer atividades correlatas ou afins.
§ 1.0 A pesquisa e a lavra, realizadas pela Sociedade, independerão de autorização ou concessões prévias e obedecerão a planos
aprovados pelo Conselho Nacional do Petróleo.
§ 2.0 A distribuição e o comércio dos derivados de petróleo
produzidos, ou apenas industrializados no Pais, ou importados pela
Sociedade, poderão também ser feitos através de emprêsas subsidiárias, expressamente organizadas para êsse fim.
§ 3.º Não serão instituídas quaisquer outras organizações nem
feitas novas autorizações ou concessões com objetivos idênticos, correlatos ou afins aos da Sociedade e suas subsidiárias.
Art. 3.o O capital da Sociedade de Cr$ 4. 000. 000. 000,00 (quatro bilhões de cruzeiros), dividido em 20. 000. 00 (vinte milhões
de ações ordinárias no valor de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros)
cada uma.
Parágrafo único. Até o ano de 1956 (mil novecentos e cinqüenta e seis) o capital da Sociedade poderá ser elevado a um mínimo de Cr$ 10 . 000. 000. 000,00 (dez bilhões de cruzeiros) .

_,_
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Art. 8. 0 O Tesouro Nacional fica autorizado a efetuar adiantamentos sôbre o produto da majoração do impôsto único sôbre a
gasolina, ou a efetuar operações de crédito até a quantia de ....
Cr$ 1. 500. 000. 000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros).
Art. 9.º Os recursos destinados à Sociedade e correspondentes
às cotas da União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, quando não aplicados imediatamente na integralização de
ações, serão depositados em contas especiais no Banco do Brasil S. A.
§ 1.º A União poderá movimentar os recursos da Sociedade,
antes de sua constituição, para ocorrer às respectivas despesas.
§ 2.o Ainda que não tenham sido distribuídas as ações correspondentes ao aumento de capital, a Sociedade poderá movimen:tar as contas especiais referidas nêste artigo.
Art. 10. Se os recursos previstos nesta lei ultrapassarem a
quantia que permita a integralização do montante do capital da Sociedade, na forma prevista no parágrafo único do Art. 3.º, e se êsse
excesso não for considerado essencial ao desenvolvimento do programa nacional do petróleo, o Poder Executivo elaborará um pla:..
no para aplicação dêste excesso em investimentos básicos ao de~
senvolvimento econômico do País.
'
Art. 11: A Sociedade será dirigida por um Conselho de Admi.nistração constituido de um Presidente e quatro Diretores.
§ 1.º O Presidente da República nomeará o Presidente e dois
Diretores, um dos quais será indicado pelo Estado Maior do Exército.
§ 2. 0 O Presidente da Sociedade será o Presidente do Conselho
de Administração e da Comissão Executiva e a sua nomeação dependerá de aprovação prévia do Senado Federal.
§ 3.º Os Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios
elegerão dois Diretores.
§ 4.º A Comissão Executiva será constituída pelo Presidente,
pelo representante do Estado Maior do Exército, e de um dos Di,.
retores escolhidos pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e
Municípios.
§ 5. 0 Os estatutos determinarão um critério semelhante aó
da composição do Conselho de Administração para a constituição d?
Conselho Fiscal da Sociedade.
·
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§ 6.º E' privativo dos brasileiros natos o exercício das funções de presidente, diretor, membro do Conselho de Administração
e do Conselho Fiscal da Sociedade, os quais não poderão ter sido
acionistas ou ter tido relação de interêsse com emprêsas de atividade afins com petróleo durante os últimos 10 (dez) anos.
Art. 12. Fica a sociedade autorizada a dar garantia e financiamentos tomados no País ou no exterior por emprêsa subsidiãria,
dependendo de prévia e especifica aprovação do Conselho Nacional
do Petróleo, limitado porém, a 50% (cinqüenta por cento) do capital
realizado.

Parãgrafo único. O Poder Executivo poderá dar, ainda, aos
financiamentos tomados pela Sociedade. e pelas suas subsidiárias,
a garantia do Tesouro Nacional, até 25% (vinte por cento) do capital integralizado da Sociedade, quando se tomar necessãrio, pelo
vulto da operação e pelo eminente interêsse nacional em causa.
Art. 13. Os atos de constituição da Sociedade e de integralização do seu capital, bem como as propriedades que possuir e as
aquisições de bens móve~s e imóveis que fizer, e ainda, os instrumentos de mandato para o exercício do direito de voto nas Assembléias Gerais, serão isentos de ônus fiscais.
1

Parágrafo único. Representarã a União, nos atos constitutivos da Sociedade, o Procurador Geral da Fazenda Nacional.
Art. 14. A Sociedade gozará de isenção de direitos de importação para consumo, em relação aos maquinismos, seus sobressalentes e acessórios, aparelhos, ferramentas, instrumentos e materiais destinados à construção, instalação, melhoramento, ampliação, funcionamento, explpração, conservação e manutenção de suas
instalações, para o fim a que se destina.
Parágrafo único. Tpdos os materiais e, mercadorias referidos
neste artigo, com restriç~o quanto à similaridade, serão desembaraçados mediante portaria.
·
Art. 15. São consid~radas de utilidade pública, para efeito de
desapropriação, na forllla da legislação em vigor, todos os bens
necessãrios aos objetivos desta Sociedade e constantes da presente
Lei.
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Art. 16. Os funcionários públicos efetivoS da União e das entidades autárquicas ou paraestatais poderão servir na Sociedade,
em função de direção ou de natureza técnica, na forma do Decreto-lei n. 0 6.877 (seis mil oitocentos e setenta e sete), de 18 de (dezoito) de setembro de 1944 (mil novecentos e quarenta e quatro).
Art. 17. O disposto nos Arts. 13 a 15 aplica-se igualmente às
emprêsas subsidiárias da Sociedade.
Art. 18. Nos estatutos da Sociedade serão observadas, em
tudo que lhes for aplicável, as normas da Lei de SOCiedades por
ações. As reformas de estatutos ficam sujeitas à aprovação do Presidente da República mediante decreto.
Art. 19. A União poderá incumbir à Sociedade a execução de
serviços condizentes com a sua finalidade, para os quais destinar
recursos financeiros especiais.
Art. 20. Na regulamentação desta Lei o Poder Executivo disciplinará as relações entre a Sociedade e o Conselho Nacional do
Petróleo.
Art. 21. Sempre que o Conselho Nacional do Petróleo tiver
que deliberar sôbre assunto de interêsse da Sociedade, será ouvido
o Presidente da Petróleo Brasileiro S. A.
Art. 22. O saldo das dotaçõs orçamentárias do Conselho Nacional do Petróleo, para o exercício de 1952 (mil novecentos e cinqüenta e dois), correspondentes a serviços, encargos, obras, equipamentos e aquisições ou quaisquer outras relativas a atividades que
passaram a pertencer à Sociedade, lhe serão entregues logo que
constituida.
Parágrafo único. Essas quantias serão levadas à conta de integralização do capital da União.
Art. 23. Os direitos relativos a concessões e autorizações, bem
como os referentes a jazidas de óleo mineral, refinarias e oleodutos
que a Sociedade da União serão inalienáveis.
Art. 24. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1952.
Euzébto Rocha.

CAMARA DOS DEPUTADOS
Depoimentos pronunciados perante as Comissões de Economia
e de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, pelos srs. Engenheiro Glycon de Paiva, Engenheiro Plínio Cantanhede, Engenheiro Pedro de Moura, General Horta Barbosa, General Juarez Távora, Ministro Bittencourt Sampaio, Ministro Odilon Braga e
Economista Rómulo de Almeida, cuja ordem de publicação obedeceu à do avulso editado em 1952 pelas referidas Comissões.

EXPOSIÇÃO DO SR. GLYCON DE PAIVA
Ex-Diretor do Departamento Nacional da Produção Mineral.
Membro da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos

Ü

SR. GLYCON DE PAIVA - Cumpre-me, inicialmente, agradecer
a V. Ex.ª e às Comissões de Economia e de Transportes a
honra que me concedem de ser ouvido por êste órgão técnico.
Nada poderia ser mais grato a um servidor público veterano do
que estar presente numa oportunidade destas.
Não posso deixar também de traduzir aqui o meu sentimento
de júbilo, quando vejo a Câmara, através desta Comissão, abordar
problemas da gravidade do problema do petróleo, ouvindo pessoas
que têm dedicado a sua vida profissional, ou se têm empenhado
na solução de um ou de outro dos múltiplos aspectos que essa questão apresenta.
Para mim é igualmente uma honra rara figurar ao lado das
pessoas que V. Ex.ª acaba de enumerar e que aqui também serão
ouvidas.
Tendo tomado conhecimento prévio dos nomes dêsses meus
companheiros de depoimento perante esta Comissão, imaginei estruturar esta exposição de tal maneira que alguns dos meus colegas mais versados no assu~to relativo à pesquisa e produção do
petróleo pudessem dedicar mais tempo a êsse aspecto, e um eminente estadista, como o General Juarez Távora, pudesse expandir
e detalhar os aspectos políticos do problema.
Assim, Sr. Presidente, o meu propósito seria o de cobrir, aqui,
ainda que apenas aflorando, o campo geral e as múltiplas facetas
do problema do petróleo, para que os meus colegas de depoimento,
amanhã e nos dias subseqüentes, pudessem precisar detalhes, de
•
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modo que, acredito, depois de uma espécie de curso de emergência,
os Srs. Deputados estarão ambientados dentro do quadro geral e
seguramente esclarecidos em certos aspectos, como êsses técnicos,
que importam na definição da trilha que o Congresso pretende dar
ao Brasil, para que êle possa segui-la e resolver êsse magno problema, que é o que estamos estudando e que, como V. Ex.ª muito
bem disse, inaugura, hoje, na Câmara, o debate sôbre êsse assunto
crucial.
Apesar da sua importância, Sr. Presidente, o problema do petróleo faz parte de um outro maior, que é aquêle do suprimento de
energia ao Brasil.
li:sse Pais, desde os seus primórdios, f_oi importador de energia
No primeiro dia em que para aqui se trouxe o escravo africano, o objetivo que se tinha em mira era importar energia sob a
forma de músculo, e nesse regime de importação de músculos,
vivemos todo o nosso período colonial e grande parte do nosso período imperial. Depois do escravo, a impor,tação do carvão em nos'
so Pais teve um significap.o
importante, atingiu volumes até dois
milhões de toneladas alg;umas vêzes, e dêsse século em diante,
principalmente depois dq primeiro decênio dêste século, o País
passou a importar subst~ncialmente petróleo e esta importação
se vem acumulàndo de ano para ano, de modo que estamos dobrando a nossa capacidaqe de consumir petróleo importado cada
cinco anos. Pagamos, a:q.ualmente, no presente momento, cêrca
de duzentos milhões de dólares de produtos de petróleo. Com êste
crescer incessante do consumo, a nossa situação seria a do indivíduo que devesse duzentos milhões de dólares a juros compostos e
à taxa de 14% ao ano. Quer dizer que dentro de um pequeno número de anos, se a tendência, o andamento da curva de consumo
prosseguir, como se espera, nós, num tempo relativamente curto
- 6 a 7 anos - teríamo~ realmente de chegar à situação de despender na aquisição de Wll só artigo tôda a nossa possibilidade au·
ferida pelo comércio exterior do Brasil. li:sse aspecto do gravame
cada vez maior que o petróleo representa nas nossas compras, no
exterior é o aspecto crucial, fundamental dêste problema.
Temos, pois, à nossa frente, êste limite extremamente curto
de tempo para resolver a produção interna do petróleo em quantidade substancial para atender às necessidades nacionais, sob pena
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de entrarmos em racionamento de óleo, não porque não exista êle
alhures, senão porque não teremos nessa época dinheiro bastante
para comprá-lo. E em qualquer legislação que se pense para re·5olver o nosso problema, dev,e-se levar em consideração que o prazo para a solução é curto e soluções a longo prazo não poderão,
de modo algum, atender às necessidades brasileiras em futuro que
está próximo.
Colocando o petróleo como uma parcela, ainda que importante, do problema da energia, pareceria que uma das maneiras de
resolver, ou de minorar a sua gravidade seria apelar para outras
formas de energia. Acredito que ai se tenha uma solução. Das formas de energia, o País é especialmente rico em potencial hidráulico, fàcilmente transformável em potencial elétrico. Quer dizer:
uma campanha de eletrificação do Pais, uma campanha para tirar
partido c~as quedas d'água do Brasil, é, na minha opinião, uma
maneira lateral de contornar a gravidade do problema do petróleo,
que se apresenta com a premência que acabei de referir.
Assim, se o Pais se empenhar seriamente num programa de
captação de potencial hidráulico e de sua transformação em potencial elétrico, estará resolvendo também por êsse meio o seu
problema do petróleo.
Ainda hoje, a forma de energia mais abundante que o Brasil
utiliza é a lenha. Disse alguém que o nosso País vive uma civilização de lenha. O consumo dêsse produto estimado no Brasil atinge, por ano, a cinqüenta milhões de toneladas, sensivelmente
ttez vêzes o pêso do petróleo importado. Mas, todos sabem, aquêles
que viajam, principalmente, que esta fonte de energia se tem esgotado de maneira extremamente rápida, e tôdas as tremendas
conseqüências da destruição das matas, para fornecimento de energia e para outros fins, se traduziram num quadro de erosão que
afeta principalmente t.ôda a região povoada dêste Pais. Acredito
que estamos vivendo, no momento, os últimos tempos de utilização
d.a lenha natural, para fornecimento de energia ao homem brasileiro.
Relativamente ao carvão, a Câmara já o considerou, com o
plano do carvão, embora a posição dêste combustível esteja em
declínio evidente em relação ao petróleo. Assiste-se, no Brasil, hoje,
sobretudo nas vias férreas, uma substituição intensiva do carvão
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pelo petróleo, ainda que importado, simplesmente porque o preço,
caloria por caloria, é mais favorável ao petróleo, ainda que importado, e também porque o rendimento das mãquinas que utilizam
o petróleo é muito superior àquele daquelas mãquinas que utilizam
o carvão.
Assim, a minha impressão é que o problema da energia fica
colocado nestes dois pontos: a utilização cada vez mais intensa
da energia elétrica e solução do problema do petróleo pelas nossas
próprias fôrças, produção nossa, e ainda uma parte apreciável de
importação. Tudo isso, sem falar nas possibilidades da energia
atômica, cuja utilização, para fins prã,ticos, ainda é um tanto remota.
O petróleo, que tem, hoje, no mundo êsse papel, e em nosso
País essa significação, não tinha expressão alguma no século XVIII,
nem na metade do século XIX.
O início da utilização do petróleo se fêz para fins medicinais;
depois, houve um período em que se usou o petróleo para fins de
iluminação. Foi preciso ~parecer o motor de explosão, ao redor
de 1867, para que êle pai;sasse a gozar da posição que ora ocupa
no mundo inteiro. Os principais motores de explosão eram os motores a querosene. Suces~ivamente foram inventados os motores a
gasolina, de modo que as destilarias buscavam produzir essências
finas para êsses motore~; e acumulavam grande quantidade de
óleos pesados. E essa conjuntura trouxe a necessidade de uma
nova invenção - a do motor que pudesse utilizar óleos pesados.
Foi invenção de Diesel, e~n 1885, que deu um sentido à utilização
integral do óleo produzido. A destilação, o refino do óleo, se fêz,
até 1910, na base da destilação do óleo natural, destilação simples. Em 1910, inventou-se o processo de obter essências leves de
essências pesadas. Neste momento, ficou tudo preparado para o
desenvolvimento franco Çia aviação, que contava, assim, com o
combustível abundante, especialmente rico no que se chama poder
antidetonante.
A história da pesquisa do petróleo no Brasil vem de 1897, .por
iniciativa privada, de um paulista que se chamava Eugênio Ferreira de Camargo, o qual, viajando pela Europa e pelos Estados
Unidos, teve idéia de procurar realizar aqui o que tinha visto· em
suas viagens e perfurou, em Bofête, a oeste de São Paulo, o primeiro poço com êsse fim específico - a pesquisa do petróleo, àté
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420 metros de profundidade, sem resultado. 1i:sse poço ainda existe e produz água mineral, utilizada pelas populações locais.
O Govêrno brasileiro nunca se preocupou com o petróleo, até
o ano de 1918, quando, sob a influência de Gonzaga de Campos
e de Euzébio de Oliveira, iniciou-se a pesquisa oficial do petróleo
no País. 1i:sse serviço de pesquisa foi dependência do Departamento de Produção Mineral, àquele tempo Serviço Geológico do Brasil,
até o ano de 1938, quando foi criada uma repartição especial para
tratar do assunto - o Conselho Nacional do Petróleo. 1i:sse Conselho foi feito na sua estrutura e no seu espírito, à imagem e semelhança da Yacimientos Petrolíferos Fiscales, autarquia argentina
que controla o problema do petróleo. De 1938 até hoje, tôd.a a pesquisa tem sido prosseguida efetivamente com um prospector único, que é o govêrno federal, através do Conselho Nacional do Petróleo.
O aproveitamento do petróleo, Sr. Presidente, é um caminho
árduo e êste caminho prossegue e vence etapas pelas quais não
pode deixar de passar em nenhum país do mundo; há o reconhecimento, uma fase de pesquisa, uma de produção e transporte, o
refino e a distribuição . Os países de indústria integrada, como o
caso, por exemplo, dos Estados Unidos, praticam corre~temente e
simultâneamente tôdas essas fases. Nos Estados Unidos, portanto,
ainda se reconhece, pesquisa-se, produz-se, transporta-se, refina-se
e distribui-se. Nos países sem petróleo próprio, como o nosso, e
que não se inteiraram realmente dêsse aspecto vertical da indústria, apenas se distribui. O que existe no País, presentemen,te, em
matéria de indústria de petróleo - quanto àquele conjunto de fases - é a distribuição feita por uma série de companhias privadas,
que agem sem nenhuma intervenção governamental, a não ser reregulamentos que autorizam essa distribuição. Ingressamos, não
há muito tempo, na fase do refino - talvez há dez ou doze anos
- por iniciativa privada, através de uma, duas ou três refinarias
no Rio Grande do Sul e no Estado de São Paulo.
No govêrno do Presidente Dutra, o Govêrno lançou-se numa
fase de instalações, para ampliar êsse aspecto da indústria do petróleo, dotando-se o País de refinarias.
E' do conhecimento da Comissão de Economia da Câmara o
projeto de Cubatão, em franca marcha, como a Refinaria de Mataripe, utilizando o petróleo nacional, e os projetos ainda pendentes,
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em mãos de firmas privadas, conc:essões atribuídas pelo Conselho
Nacional do Petróleo, de uma refinaria no Distrito Federal e outra em São Paulo.
Outras constam de projeto e se encontram ainda em trâmites
legais para a sua execução.
Com êsse incremento rápido do consumo nacional, essa massa
de refinarias que, na época em que foi imaginada, pretendia refinar
todo o óleo importado, e assim realizar uma economia apreciãvel;
no momento em que estiverem realmente em operação, acredito,
atenderão apenas à metade das necessidades brasileiras à época,
o que quer dizer que importaremos uma parte substancial do petróleo bruto para alimentá-las, se ainda não tivermos produzido o
petróleo próprio, e continuaremos a importar quantidades substanciais de derivados, refinados de outras terras.
Nosso País tem também um pequeno aspecto da produção do
petróleo, que é o constituído pelos campos da Bahia, descobertos
em 1939, e que podem produzir uma quantidade de petróleo à
razão de 5 mil barris por dia.
Desde que falei ne~sa unidade - o barril - seria interessante
defini-la, porque deverei repeti-la daqui por diante. O barril de petróleo, unidade de medida, é um volume de 42 galões americanos,
que corresponde a 159 litros. E' fácil sua transformação para unidades métricas, porque 6 barris de petróleo representam, sensivelmente, um metro cúbico, ou um pouco menos. Em face da densidade do petróleo, quie geralmente é mais leve do que a água,
sete barris de petróleo .;j.ão uma tonelada. De modo que êsse coeficiente de 6 e 7 permi.te passagem fácil de unidades americanas
para unidades do sistema métrico.
Voltando ao caso do Recôncavo, nossa produção atual é de
2. 500 barris diários, e a produção possível, tendo em vista a grandeza das reservas, posslvelmente, ultrapassará a 5 ou a 6 mil barris por dia. E' a fração do consumo atual brasileiro da ordem
de 4 a 5 %. Quer dizer que êste Pais vive de 95 % de petróleo importado e 5 % da produção própria.
A fase de pesquisa vem sendo praticada pelo Conselho Nacional do Petróleo de modo relativamente intenso na compatibilidade das verbas de que dispõe desde 1939 até hoje.
Como disse anteriormente, a pesquisa governamental havia
sido feita desde 1918 e culminou em 21 de janeiro de 1939, com a

-65-

descoberta do primeiro óleo comercial de Lobato. No momento
exa.to em que se estabelecera o t:::onselho Nacional do Petróleo,
todo o serviço de petróleo do D.N.P.M. transferiu-se automàticamente para o Conselho.
O Govêrno brasileiro faz, atualmente, reconhecimen,to de grandes áreas, no sentido de selecionar aquelas onde vai pesquisar por
perfuração.
Sr. Presidente, já nesta altura, valeria a pena uma digressão
sôbre certas características de jazidas de petróleo, naquilo que podem influir e esclarecer os Srs. Deputados na escolha dessa trilha a que me referi no início desta exposição, porque há, realmente, pontos ligados à própria estrutura geológica de natureza das
jazidas, que decidem, de certa maneira, do tipo de legislação a ser
adotada.
A idéia normal do público sôbre jazida de petróleo: lençol de
petróleo, freqüente na imprensa, não corresponde a nenhuma realidade do interior do chão. Mesmo em região comprovadamente
petrolífera, o óleo situa-se isoladamente sob forma de gânglios.
As jazidas de petróleo em determinado lugar constituem um sistema de caráter ganglionar; cada um dêsses gânglios jaz a
profundidade variável; tem dimensões variáveis. Para dar uma
idéia concreta do que seria um dêsses gânglios, que se chamam na .técnica do petróleo estrutura petrolífera, é a de um
corpo alongado, com um comprimento de 2, 3, 4 quilômetros,
com uma largura de um quilômetro e meio, de modo que se
trata de massa com 3 a 4 km 2 de superfície, com uma espessura
bastante delgada, da ordem de 10, 12 e 15 metros.
Êsses gânglios é que jazem no interior do chão e constituem,
com outros gânglios da mesma família, o que se chama uma zona,
um distrito petrolífero, um campo de óleo.
Insistiria no sentido de afastar da mente de quem quer que
seja esta idéia de lençol de petróleo, porque, como disse, não corresponde à realidade. O fato desta distribuição ganglionar do
óleo no interior do chão sob forma de estrutura, justamente constitui uma das maiores dificuldades para a sua localização, e dêste
fato decorre o elevado preço da pesquisa, porque se tomasse o petróleo a forma de lençol, como a de um lençol d'água, que abastece
-5-
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uma cidade, por exemplo, seria fácil localizá-lo em determinado
ponto e todo o trabalho se resumiria em segui-lo daí por diante.
Mas o que é característico e típico do óleo é a sua localização preferencial, seletiva, em zonas de dimensão reduzida no interior do
chão. A profundidade em que um gânglio, a estrutura, acha-se situada, é variável. Alguns têm sido lavrados e aproveitados à profundidade de 4 e até 5 quilômetros; outros à flor do chão.
Quem passou, por exemplo, na Ilha de Trindade, fêz uma excursão até o Lago La Brea, pode ver um afloramento de um dêsses
gânglios. O óleo em contacto com a superfície perde a sua parte
volátil do petróleo, restando o resíduo asfáltico, objeto de indústria
local. De modo que não há, absolutamente, localização forçada em
matéria de profundidade de óleo. Pode o petróleo situar-se de zero
até profundidades aproveitáveis; o limite superior do aproveitamento será o da mecânica em utilização para perfurar.
Chegamos agora, Sr. Presidente, a um ponto crucial dêsses
problema, que é o do critério para descobrir da superfície a localização profunda dêsse gânglio . Aí reside todo o segrêdo da pesquisa e tôda a economi4 do sistema qual seja localizar, da superfície, um objeto no interior do chão, com um limite de dimensão
média da ordem de 3 a 4 quilômetros quadrados.
Quando a estrutura aflora, o problema da localização é extremamente fácil, porque está à vista. Basta partir do afloramento e
seguir, delimitando o campo. Por isso, naqueles países que possuem afloramentos notáveis de óleo, tanto sob forma de asfalto,
como de exsudação, a descoberta de óleo é extremamente rápida.
Seria difícil compreender que em países como o Iraque e o Irã,
sem recursos de espécie alguma, pudessem produzir quantidades
enormes de óleo, se não fôsse êsse oferecimento de petróleo em si
mesmo, que aflorando do chão, convidava à pesquisa. Já num
paí::; como o nosso, o úqico afloramento conhecido de óleo foi o de
Lobato, que determinou a pesquisa local e subseqüentemente a
revelação do campo do Recôncavo. Há outras formas frustras de
afloramento de petróleo em nosso País, certos arenitos betuminosos do oeste de São Paµlo, em Anhemi e Guareí, e no Estado de
Santa Catarina, em Herval e Capinzal, além de algumas exsudações de óleo à flor do chão, no meio de rochas basálticas.
Quer dizer, o Brasil é um país pobre de exsudações naturais,
o que significa, ao mesmo tempo, ser um país de busca difícil de
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óleo, por falta de informação fácil. Na ausência dessas informações naturais, importa lançar mão de uma série de outros critérios
que as substituam.
O primeiro critério de que se lançou mão no Brasil, quando
abordamos o gigantesco problema de 1918 - procurar petróleo
num pais de oito milhões e meio de quilômetros quadrados - o
primeiro critério, dizia, que se aplicou foi o da litologia. O óleo
não aparece em tôdas as rochas; tem preferência por determinadas rochas.
Assim, a inspecção geral do aspecto lítico dêste país, da distribuição das suas formações geológicas, foi critério bastante para
descartar de uma vez uma porção de áreas que decididamente não
se prestam à localização do óleo.
O critério litológico é o seguinte: as rochas, para efeito desta
exposição, poderiam ser classificadas em dois grupos: aquêles que
se formaram em temperatura elevada - inteiramente negativos
para localização do óleo - e as que se formaram em temperatura
ambiente como a atual em que estamos vivendo, temperatura entre 30º e 40º.
Nesse limite de temperatura depositavam-se sedimentos na
geografia do passado, à semelhança do que na geografia de hoje
ocorre. Com o tempo, êsses sedimentos consolidaram-se e transformaram-se em rochas. São êsses sedimentos provenientes de
material originário da destruição das rochas formadas em temperaturas elevadas e que se acumularam em bacias de sedimentação,
lacustres ou marinhas .
De modo que o primeiro problema que observamos quanto ao
petróleo no Brasil de 1918, e nos empenhamos nesta pesquisa, foi
o da localização das bacias sedimentares do Brasil. A aplicação
dêste simples cr~tério descartou de vez seis milhões de quilômetros quadrados de território, e ficamos reduzidos a investigar dois
milhões e meio, a três milhões de terrenos sedimentários . Quer
dizer que a mera aplicação do primeiro critério, o da litologia, simplificou extraordinàriamente o problema, no que diz respeito à
extensão da área a investigar. E êste é o principal resultado obtido em todos êsses anos de pesquisa, que vão de 1918 a 1939.
Os três milhões de quilômetros quadrados de território brasileiro, que merecem pesquisa ulterior - não que merecem ser pesquisados - não constituem uma área contínua, senão que áreas iso-
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ladas, províncias, como são chamadas; e as principais são Condoana, nome êsse relativo de um conjunto de rochas representadas
em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e na serra do Rio Grande
do Sul; outra, por uma fímbria litorânea que começa no Espírito
Santo e vai até Tôrres, no Rio Grande do Norte, e na qual está
encravado, no campo petrolífero da Bahia; a do Meio Norte, a
parte sedimentária do Piauí e do Maranhão; o eixo da bacia amazônica, região com cem a cento e cinqüenta quilômetros para cada
lado do eixo do rio, começando na parte oeste da Ilha de Marajó
e prosseguindo até a nossa fronteira com o Peru.
São essas quatro áreas que totalizam três milhões de quilômetros quadrados e que serão objeto dôs nossos esforços daqui por
diante, como já têm sido o do Conselho Nacional do Petróleo, des~
de 1939. Dêsses três milhões de quilômetros quadrados, um mÍlhão
e meio constituem o problema da bacia amazônica' e o milhão e
mefo restantes se distribuem pelo Meio Norte, Faixa Litorânea e
Sul do Brasil.
A dificuldade de plfocurar óleo nessas diferentes áreas não é
a mesma. A área mais fácil onde buscá-lo, aquela que obedece aos
métodos que se conhece)n da literatura e da experiência mundial, é
justamente esta fímbriar do Nordeste do Brasil onde foi localizado
o, campo do Recôncavo,. As áreas de maior dificuldade para pesquisa do óleo são precisamen,te as de Santa Catarina, Paraná, sul
de São Paulo e norte do Rio Grande do Sul.
1!.:sse campo de rochas, êsse campo de sedimentos apresenta
condições tais de dificuldade, de que não há exemplo no mundo;
dificuldades empilhadas de tal maneira que a mera transposição
de métodos de pesquisE~, por mais adiantados que sejam, de outros países para o sul do Brasil, não resolverá êsse problema.
Para abordá-lo é preciso, primeiro, criar métodos especiais, caminhos para encontrá-los, uma vez que os sedimentos do sul do Brasil estão recobertos por uma camada de até seiscentos metros de
espessura de lava basáltica. Isto nos aconteceu na história geológica, criou dificuldades novas para o petróleo, porque ficamos, provàvelmente, com algumas áreas petrolíferas por baixo,
da lava, sem poder sa·per como encontrá-las, ou como localizar
as estruturas que comercialmente o encerram. Mas, de outro
lado, essa lava basáltica nos trouxe considerável riqueza, porque,
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por decomposição da rocha em solo de terra roxa, permitiu o café,
que vai financiar essa pesquisa do petróleo, como também determinou a criação da sucessão de quedas d'água que constitui parte
apreciável do potencial hidráulico do País.
Uma vez resolvido o problema de separar as bacias sedimentárias do Brasil, importa saber-se aplicar um critério capaz de ainda selecionar nessas áreas escolhidas. Nem tôdas as áreas sedimentárias têm valor para a pesquisa do petróleo. E' indispensável que a espessura dos sedimentos seja de, pelo menos, mil metros. Não há exemplos freqüentes, na história do petróleo, de uma
existência em bacias sedimentaras delgadas, de modo que o critério seguinte para experimentar uma bacia sedimentária e saber se convém ou não prosseguir na inversão de dinheiro pesquisando óleo, é verificar-lhe a espessura. Isso foi feito desde 1947
na Bacia Amazônica e essa verificação da espessura consumiu nessa bacia cêrca de duzentos milhões de cruzeiros do Conselho Nacional do Petróleo, dessa data até hoje.
No caso amazônico, verificou-se, por exemplo, que uma grande
parte daqueles sedimentos de superfície não tem espessura bastante para localização do óleo, e essas áreas foram descartadas e
separadas apenas as restantes com espessura superior a mil metros. As principais áreas selecionadas foram as que se chamam
hoje de Fossa de Marajá na faixa de sedimentos transversal ao rio
Amazonas e que ocupa tôda a metade ocidental da Ilha de Marajó,
atingindo o Território do Amapá e prolongando-se para o sul, através do rio Capim, buscando o Meio Norte, na região sedimentária
do Piauí e do Maranhão . Essa fossa é uma área de cem mil quilômetros quadrados, aproximadamente, com uma espessura de sedimentos até quatro mil metros. Quer dizer: sob o ponto de vista
da espessura, esta área se apresenta com um conjunto de qualidades realmente tentador.
Como V. Ex.ª vê, Sr. Presidente, o processo de procurar petróleo é um processo de descarte de área. A filosofia do professo
é esta: parte-se de uma grande região e vão-se aplicando critérios
cada vez mais seletivos, separando áreas que não interessam, para
concentrar a pesquisa nas poucas áreas restantes. A medida que
se passa de um método capaz de descartar áreas, mas não de pene·trar profundamente no exame da questão, para o método seguinte
de maior penetração, o preço da pesquisa sobe. Já disse, por exem-
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plo, quanto custou uma investigaçã.o de profundidade da bacia
amazônica: duzentos e poucos milhões de cruzeiros em quatro
anos, apenas para saber qual a espessura dos sedimentos.
Essa verificação de profundidade se faz com um aparelho sismográfico, e que nada mais é do que um instrumento que registra as características de um terremoto artificialmente provocado,
fazendo-se explodir uma carga de dinamite de duzentos a trezentos quilos. Uma onda elástica se desprende do ponto de explosão,
desce através dos sedimentos e, quando êstes terminam, volta refletida e é recebida em aparelhos registradores; o tempo de viagem da onda de avanço e da onda de retôrno é tomada em conta;
conhece-se a velocidade de travessia e, por dedução, a profundidade do ponto de reflexão com êrro de tr~s a quatro por cento.
Uma vez verificada a espessura dos sedimentos, como é o caso
que acabei de citar na Ilha de Marajó, é preciso verificar a existência de estrutura na massa de sedimentos. Uma série de aparelhos é utilizada para êsse fim. Um dêles é o gravímetro, aparelho que registra anomalias de massas no interior do chão. A
massa de sedimentos n~o tem a mesma densidade, o mesmo pêso
por metro cúbico em tqda parte. Curiosamente, nas estruturas
do óleo há quase sempre concentração da massa. Aí o efeito do
detonamento provoca o aumento da densidade local, que pode ser
registrada por um aparelho. Também essa é uma pesquisa longa
e uma pesquisa cara. I!,oi feita em Marajó e em cêrca de doze a
quatorze estruturas que foram jã desenhadas naquela fossa.
A etapa seguinte, -qma vez determinada a estrutura, é a perfuração do solo sôbre a estrutura para verificar-lhe o mérito. Esta
pode perfeitamente existir tendo em vista a espessura dos sedimentos, como forma exterior, mas pode ser estéril, porque desprovida
de óleo.
Uma primeira estrµtura foi perfurada em Marajó, no lugar
denominado Limoeiro, na foz do Xingu. O poço teve uma profundidade de quatro mil metros e a estrutura foi verificada ser inteiramente sêca. Não havia óleo na estrutura localizada. A despesa
com um poço da ordem de quatro mil metros atingiu cêrca de
vinte milhões de cruzeiros .
Penso, assim, Sr. presidente, que consegui dar um exemplo
esquemático da série de etapas de aplicação de critérios sucessivos
para localização de urr~a dessas estruturas petrolíferas.
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Gostaria agora, para terminar esta expos1çao,
missão de Economia uma idéia de como o mundo
jado, como os governos têm feito, para orientar a
legislação tem adotado; como se classificam essas

de dar à Cotem-se arranpesquisa, que
legislações .

Tive uma vez ocasião de fazer uma exposição sôbre êste assunto, na Escola Superior de Ensino de Guerra. Daqui tiro os dados
que vou resumir para a Comissão.
A propriedade do subsolo nos diferentes países pode ser encarada ou como acessório da propriedade do solo, quer dizer, os
superficiários, donos do solo, também são donos do subsolo, ou, por
outras palavras, há em todo lavrador da terra dêsses países um
mineiro potencial. t:sse é o regime da acessão~ que predomina nos
Estados Unidos e sob o qual também vivemos desde a primeira
Constituição republicana, até 1934, quando foi publicado o primeiro Código de Minas do Brasil; ou então os países admitem o seguinte: que o subsolo pertence à. nação sob o regime dominial,
como patrimônio da nação, ou o Estado se arroga o direito de administrar o subsolo que a ninguém pertence (ares nuztus) .
Essas concepções de direito de respeito à propriedade do solo
determinam legislações diferentes em cada caso.
No presente momento, da produção atual do mundo, em petróleo, em cêrca de cem barris produzidos, 63 barris o são sob o regime
da cessão.
A busca e a produção de petróleo nesses países são exclusivamente atribuídas à. iniciativa privada; ou o proprietário uo solo
faz a pesquisa e lavra o petróleo ou êle arrenda o subsolo a alguém que o queira fazer. É, como disse, o regime vigente nos Estados Unidos, no Canadá e em alguns outros países.
Quando a produção se faz sob o regime em que o subsolo pertence à nação, cabe outra legislação. Tal o caso da Venezuela,
União Soviética, Pérsia, Arábia, México, Iraque, Rumânia, Colômbia, Argentina, o Brasil e muitos outros.
Sob êsse regime dominial há duas maneiras: ou o Estado
produz, ou êle contrata, com quem o produza, ou consegue alguém
para fazer êsse serviço. De 37 barris que são produzidos sob o regime dominial, 26 o são sem intervenção do Estado. E' o caso da
Venezuela, da Pérsia, da Arábia, do Iraque, da Colômbia e de alguns outros países.
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Os 11 barris restantes são produzidos com a intervenção do Estado. E' o caso da União Soviética, do México, da Rumânia, da
Argentina, da Polônia, da Tchecoslováquia, da Bolívia, do Chile,
do Brasil, da Hungria, etc.
Há dois tipos de concessão, no regime dominial: ou o Estado
contrata separadamente com poucas pessoas naturais ou jurídicas
todo o subsolo da nação - o que se denomina sistema de concessão internacional, que prevaleceu no Iraque, no Irã, na Arábia,
no Oriente Próximo, enfim - ou então há um estatuto de petróleo
no país, idêntico para todos os concessionários prospectivos, geralmente em. grande número.
Quer dizer, o número de pesquisadores é grande, existindo
uma lei geral que rege o problema da· utilização do subsolo para
qualquer um dêsses prospectores, ao passo que, no sistema de concessão internacional, um contrato feito com A pode ser diferente
do contrato feito com B ou com C.
Em nosso Pais, por exemplo, uma vez que o subsolo é separado
da propriedade superfiqiária, naturalmente o que se deve fazer,
para obedecer ao princfpio que nos rege, é ou produzir pelo Estado, ou fazê-lo mediante concessão a terceiros, ou, ainda, adotar
uma situação mista: o ~stado age como prospector e produtor, permitindo também que alguns prospectores individuais façam o mesmo por concessão do E~;tado.
É o caso particular e único da Argentina, onde há convivência do Estado com o produtor de petróleo. Da produção argentina - 60 mil barris diários - 25 mil são produzidos por entidades
privadas, e o restante :pela entidade governamental Yacimientos
Petrolíferos Fiscales.
Há, por conseqüência, uma tripartição de caminhos: o Estado
produz sozinho, o particular produz sozinho, por concessão do Estado, ou verifica-se o sis,tema de convivência, de que a Argentina
é caso único.
Relativamente ao regime de produção pelo Estado, os países
onde êsse regime marcha com sucesso são o nosso, a Rússia e o
México.
Pediria licença, Sr. Presidente, para ler um trecho que descreve a situação sôbre a qual se instalou o regime russo de produção de petróleo :
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"Em 1914, a Russian General Oil Co., de Londres, era holding de 19 emprêsas de petróleo em território russo. O capital des-

sa companhia e mais o das emprêsas Shell e Nobel atingia a um
bilhão de francos ouro, ou 380 milhões de dólares. A êsse montante merecem acrescidos investimentos dos capitalistas russos, assim como interêsses em petróleo na Rússia, geridos pelo Deutsche
Bank".
"A situação do Comissariado de Combustível, que foi o órgão
criado na Rússia para dirigir a lavra, a pesquisa e o reconhecimento e a produção de petróleo, partindo de um acêrvo de campos de petróleo equipados de rêdes de oleodutos, vagões, chatastanques, etc., nenhuma dificuldade teve em prosseguir com a produção de petróleo, de aumentar as reservas, de ampliar as refinarias, e, finalmente, atingir a presente situação de produção diária
de 600 mil barris, essencialmente destinados à satisfação das necessidades russas."
Também o caso mexicano foi feito da seguinte maneira: a livre emprêsa no México começou a agir em 1901, em busca de óleo
e foi afastada dos negócios de petróleo em 18 de março de 1938.
Deixou o país com a produção de cem mil barris de petróleo por
dia. O Govêrno mexicano tomou êsse acêrvo e fundou uma companhia que se chama "Petróleo Mexicano S. A.", ou "Pemex"
companhia esta que é uma sociedade de economia mista, isto é,
uma holding de sociedades que dirige não só os negócios gerais
de petróleo do México, como orienta um conjunto de sociedades devotadas a setores específicos do problema do petróleo .
É preciso notar que a lei mexicana muito se inspirou na lei argentina criada pelo General Moscone. Também o Conselho Nacional do Petróleo se filiou, pela sua filosofia e espírito, a êsse regime misto existente na Argentina, de modo que não deixa de haver certa parecença entre a legislação enviada pelo Govêrno à Câmara, para aqui ser apreciada, e a reinante no México, edificada
esta, entretanto, sôbre acêrvo preexistente de 500 milhões de dólares de campos de petróleo e equipamentos, além de uma produção diária de 100 mil barris.
A legislação vigente em nosso país, o regime legal brasileiro
de jazidas de petróleo está consubstanciado no Decreto-lei n.º
3 .236, de 7 de maio de 1941. Esta lei, em vigência há 11 anos,
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tudo que permitiu foi o trabalho do Conselho Nacional de Petróleo. Teoricamente, facultou as atividades de entidades privadas.
Todavia, nesses 11 anos, 17 pessoas apenas pediram pesquisas de
petróleo, sob a égide dêste Decreto-lei n. 0 3.236: 16 pessoas naturais e uma pessoa jurídica, a Companhia Itating. Portanto, nesses
11 anos, a iniciativa privada entre nós, no setor petróleo, cobriu
uma área de apenas 2. 877 quilômetros quadrados, cifra ridícula
em presença dos 3 milhões de quilômetros quadrados que devem
ser pesquisados.
Essas 17 pessoas se habilitaram a 33 concessões, das quais nove
foram deixadas caducar, e apenas 24 permanecem vigentes. O total de extensão perfurada nesses 9 anos, pela livre emprêsa brasileira foi de 9 . 934 metros, o que conduz à irrisória média anual
de perfuração acumulada para todos os concessionários de pouco
mais de 1 quilômetro.
A base desta experiência de nove anos em que as emprêsas
nacionais apenas se habilitaram à área global equivalente a um
milésimo da área que merece ser pesquisada em território nacional, nesta base, repito, 8/Ó em 9. 000 anos seria possível dizer a última palavra sôbre as possibilidades petrolíferas do Brasil, se fôssemos confiar exclusivamente na iniciativa privada, agindo sob
a égide da presente legij;lação sôbre petróleo.
Cumpre notar o se~inte: dentre os 17 pesquisadores, constam pelo menos quatro nomes de empresários dos mais empreendedores neste País: Srs. Kurt Rheigan,tz, Guilherme Guinle, José
Ermírio de Morais e Aqtenor Mayrink Veiga.
As pesquisas de petróleo foram posteriores à descoberta dopetróleo no Brasil e contemporâneas dos principais sucessos do Conselho Nacional do Petróleo. Aos pesquisadores, portanto, não faltou exemplo, nem estímulo. Assim, a conclusão a se tirar é a de
que o concurso da economia privada, nas pesquisas, de conformidade com esta experiência de nove anos, foi desprezível.
Também importa notar que o Decreto-lei n.º 3. 236, lei vigente no País, atual Estatuto Brasileiro do Petróleo, não conseguiu seus fins e não produziu frutos. Tudo indica que, se o País
não alterar em rumo conveniente sua legislação sôbre o petróleo,
se a conservar como está, sôbre o Govêrno Federal recairá, com exclusividade, o ônus das pesquisas.
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Para se ter, finalmente, uma idéia concreta da pequenez doesfôrço privado brasileiro, basta alinhar os seguintes números originários da iniciativa privada nos Estados Unidos e Canadá, no
ano de 1949:
Enquanto, nesse ano, os brasileiros perfuraram 1 quilômetro,
acumuladamente, os americanos perfuraram nas respectivas zonas petrolíferas 10. 560 quilômetros, um trulito menos do necessário para perfurar a Terra, seguindo um diâmetro. Os canadenses
fizeram acumuladamente 388 quilômetros. Mesmo o esfôrço estatal foi incomparàvelmente maior; no México, foram perfurados 84
quilômetros, no regime estatal, e no Brasil 18 quilômetros apenas.
Outro projeto de legislação do petróleo submetido à Câmara
é o do Estatuto do Petróleo, preparado por uma Comissão sob a
presidência do Sr. Ministro Odilon Braga, comissão da qual tive
a honra de fazer par.te. Durante oito meses de estudos, examinamos a legislação mundial sôbre o assunto e nos consultamos sôbre
o que seria melhor indicar para o caso brasileiro .
O Estatuto do Petróleo é conhecido de todos os Srs. Deputados e não haveria vantagem em pormenorizar êsse documento
relatado em sessões legislativas anteriores do Congresso.
Finalmente, o Govêrno submeteu à Câmara o projeto de lei
criando a Petróleo Brasileiro S . A., que se poderia filiar a um projflto de legislação também para trabalho estatal. A iniciativa privada entra aí com o capital no sentido de reforçar o capital da sociedade, mas não haverá, sob o regime da Petróleo Brasileiro S .A.,
em minha opinião, uma multiplicidade de prospectores, um conjunto de pessoas buscando, neste prazo curto que nos resta, o óleo
que está debaixo do solo, tão necessário às necessidades brasileiras. Haverá, sim, um grande prospector consagrando a situação vigente, melhorando-a e facilitando-a - a do Conselho Nacional do Petróleo - com a verba anual de 150 milhões de cruzeiros,
e com a capacidade de perfurar cêrca de 18 a 20 quilômetros.
De fato, o Conselho Nacional do Petróleo, que não é sociedade
de economia mista, que não é autarquia, mas que tem regime especial, encontra dificuldade para contratar pessoal e com o Código de Contabilidade .
Uma das características da Petróleo Brasileiro S.A. será a
de remover, de afastar do campo das atividades petrolíferas, não

-

76-

só as limitações da padronização de vencimentos estabelecidos pelo
DASP, uma vez que se trata de companhia independente do serviço público, como também o problema da prestação de contas
fica sujeito ao problema normal da prestação de contas no seio
de uma companhia.
São estas as vantagens que vejo, particularmente, da Petróleo Brasileiro S. A. que, como disse, se assemelha ao tipo de legislação existente no México, onde foi criada a Petróleos Mexicanos
S.A. ou Pemex. O que vejo de desvantagem, essencialmente em
Petróleo Brasileiro S .A., é que de 100 unidades monetárias empregadas na pesquisa de petróleo, provàvelmente 80 ou 85 serão
representadas por moedas duras, dólares em equipamentos e assistência técnica. De modo que se o gqvêrno quiser fazer a inversão substancial em pesquisa - e de petróleo que o Brasil precisa
fazer, porque o prazo que nos resta é curto - digamos, de um bilhão e meio de cruzeiros por ano; fará anualmente solicitação de
câmbio ao Banco do Brasil da ordem de 40 a 50 milhões de dólares para conseguir aquêles equipamentos e assistência técnica indispensável para levar avante essa pesquisa.
O problema nesse sEmtido tem aspecto que me parece delicado.
E' preciso saber se a s:,ituação da nossa balança de pagamentos
comporta êsses ônus; se vamos criar êsse esquema para depois ficarmos embaraçados por falta de divisas necessárias às inversões.
Sr. Presidente, tenho a impressão de que procurei cobrir todo
o assunto, ainda que de modo superficial. Voltaria ao inicio
da minha exposição, lembrando que meu colega Pedro Moura, se
aqui fôr chamado, ou (J Dr. Plínio Cantanhede, qualquer dêles,
poderá precisar o problema da pesquisa, da produção, com mais
detalhes, naquilo que depende de entendimento dos Srs. Deputados para bem escolherem a trilha que vão dar ao País, para ser
seguida. Igualmente, o General Juarez Távora, com seu espírito
de estadista, melhor poderá ampliar e esclarecer êsse campo da
legislação e os aspectos políticos envolvidos no problema.
Renovo minha gratidão a V. Ex.ª, Sr. Presidente, pela oportunidade que me deu de falar perante essa ilustre audiência das
Comissões de Economia e de Transportes, prestando-me na medida
de minhas poucas fôrças a atender às perguntas que os Srs. Deputados quiserem ter a bondade de formular, sôbre êsse grande problema brasileiro da proqução do petróleo nacional.
1

EXPOSIÇÃO DO SR. PLtNIO CANTANHEDE
Presidente do Conselho Nacional do Petróleo

*

O SR. PRESIDENTE* - Posso afirmar, antecipadamente,
aos Srs. Deputados que a exposição do Sr. Plínio Catanhede se
revestirá do maior brilho. Trata-se de uma das maiores autoridades no assunto, de um espírito brilhante, de um engenheiro com
longa experiência na administração pública, de um professor de
Economia e do Presidente do Conselho Nacional do Petróleo. Está,
a.SsIIri, S.S.ª credenciado para, neste momento, esclarecer as duas
comissões aqui reunidas sôbre o magno assunto do petróleo no
Brasil.
Não desejando alongar-me, a fim de não privar os Srs. Deputados de ouvirem a exposição do Sr. Plínio Cantanhede, finda a
qual poderão os representantes desta Casa dirigir-lhe perguntas,
dou a palavra a s.s.a em nome das duas comissões.
Tem a palavra o Sr. Plínio Cantanhede.
O SR. PLÍNIO CANTANHEDE - Sr. Presidente da Comissão
de Transportes, Sr. Presidente da Comissão de Economia, Srs.
Deputados, dois motivos impediram-me de aqui trazer por escrito,
a fim de corresponder ao honroso convite que recebi, algumas notas sôbre a economia do petróleo e sua importância no campo
mundial.
O primeiro foi o temor, muito justo e natural, de um estudioso
dos problemas econômicos de falar às Comissões de Economia e
de Transportes, que possuem, em seu seio, elementos do Congresso,
• Apanhamentos taqulgráf1cos da conferência, pronunciada em 5 de fevereiro de
1952. Presidência: deputado Edson Passos. Diário do Congresso Nacional de 19-3-1952.
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do mais alto quilate e da maior a~toridade nesse setor, tão delicado do conhecimento humano, qual seja o da Economia. Em segundo lugar, os meus inúmeros afazeres de ordem técnica e administrativa, à frente do Conselho Nacional do Petróleo, em que
me encontro há cêrca de três meses, em carater interino.
Posso afirmar aos Srs. Deputados que após terem ouvido as
sábias palavras de dois grandes técnicos e de um profundo estudioso da matéria como é o General Juarez Távora e meus dois
ilustres colegas engenheiros Glycon de Paiva e Avelino de Oliveira,
só poderão ouvir hoje alguns esclarecimentos quanto ao aspecto
econômico do problema do petróleo, fruto dessa minha experiência na administração e na economia, formada em outros campos
da administração pública e há tempos _transferida para o setor do
petróleo.
Preliminarmente, porém, seria interessante se pudéssemos
caracterizar, para encontrar um denominador comum, alguns conceitos de ordem econômica, em relação ao petróleo.
Todos os Srs. Deputados componentes destas comissões sabem perfeitamente que a economia do petróleo apresenta leis e
fatos que, em absoluto, não se ajustam plenamente aos conhecimentos clássicos das leis gerais da economia política. Se estudarmos mais profundamen~e os fenômenos da produção do petróleo,
verificaremos, por exemplo, que a lei da oferta e da procura tem
nesse setor sentido muito relativo. Apresenta assim características próprias desde que o petróleo começou a ter importância no
mundo, quer no campo econômico, quer no financeiro, sem entrarmos no campo técnico e sem irmos ao terreno político.
A importância econômica do petróleo no mundo contemporâneo é conhecida de todos. Não é necessário salientá-la perante
tão ilustrada assembléia. Para mostrar, contudo, como se vem
afirmando, essa importância, citemos, por exemplo, os Estados Unidos, onde, de fato, encontramos o maior potencial de energia. Verificaremos que aí, entre os anos de 1871 a 1875 o petróleo contribuiu no conjunto geral das fontes de energia americana com 3,2%
do total; o carvão domiq.ava em absoluto nessa época, contribuindo com 1,5% do total das fontes de energia. Em 1921 a 1925 isso é da nossa época - o petróleo ainda surgia naquele país, sua
importâ,ncia econômica era de 25,1 %; o carvão já vinha decaindo
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para atingir somente a 69% em sua contribuição para o potencial energético americano. Em 1936, o petróleo contribuía com
40%. Estava em plena maturidade; mas o carvão ainda representava 53%. Em 1947, o petróleo e seus derivados, incluindo o
gás natural e o gás liquefeito, atingiram 42,6%, baixando para
46 % o carvão. Hoje já se verifica a equivalência entre essas duas
poderosas fontes de energia com ligeira predominância do petróleo. Assim se processou a evolução do petróleo no parque energético americano.
A situação brasileira já foi por outros desenhada aqui. Basta
afirmar-se, com a carência de nossas fontes estatísticas, que mais
de 75% da energia do Brasil são gerados à base do combustível
mais anti-econômico que existe: a lenha. Os malefícios da sua exploração são conhecidos de todos. Cumpre citar que o nosso
consumo per capita é mínimo. Mu~to abaixo do argentino, do
uruguaio.
Quando se fala em economia do petróleo, há sempre o temor
de a energia atômica abalar a importância do petróleo. Já se cogita do seu aproveitamento econômico e uma recente obra da
Cowdes Comission for Research in Economics aborda aspectos interessantíssimos da energia atômica no futuro. Se atentarmos,
porém, para o determinismo das coisas, notareµios que o petróleo
foi, pouco a pouco, dominando o carvão. Creio, pois, que não será
para os nossos dias o domínio da energia atômica sôbre a energia
gerada à base do petróleo, uma vez que até hoje ainda há o domínio do carvão como fonte geradora de energia. Apesar do seu fastígio, o petróleo ainda não conseguiu dominar o carvão como produtor de energia.
Não nos devemos preocupar, desde já, com os problemas da
energia atômica. Limitemo-nos ao aproveitamento do petróleo
como fonte de energia e já teremos muito que debater e muito
que realizar.
,Um outro característico importante da economia petrolífera
é o seu aspecto monopolístico, isto é, o monopólio no sentido econômico da palavra. Aqui se encontram vários professôres de economia política. Conhecem e sabem perfeitamente qual o conceito do monopólio, na ciência econômica, onde é estudado independentemente de qualquer consideração de ordem política.
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A economia do petróleo é monopolística pela própria essência
do petróleo, pelas características da sua fluidez, pelas peculiaridades da sua industrialização, do seu transporte e da sua distribuição, e até mesmo pela sua destinação, na paz ou na guerra.
Não é possível pensar-se em economia do petróleo, sem ligá-lo
ao conceito de monopólio, no seu sentido puramente econômico.
Será esta uma afirmativa puramente teórica ou os fatos referentes à economia do petróleo demonstram a veracidade dêsse aspecto?
Se observarmos a prática da economia do petróleo em todo
mundo, verificaremos que ela sempre se apresenta com caráter
monopolístico. Para que haja exploração econômica nas atividades do petróleo, é necessário que tôdas as suas fases - os Senhores Deputados bem as conhecem porque já foram aqui brilhantemente descritas pelos meus antecessores - a da descoberta do
petróleo, a do refino, a do transporte e a da distribuição, se integrem num quadro contínuo de operações econômicas. Isto se
verifica quer quando a economia do petróleo se exerce através de
atividades privadas, quE1r quando ela se executa através de atividades estatais. Daí o primeiro aspecto pelo qual se apresenta a solução do problema do petróleo, independentemente de quaisquer
considerações de ordem política.
Admitida essa prer,nissa monopolística que a prática confirma, chegaremos à conclusão de que é possível estabelecer, logicamente, várias espécies de exploração econômica do petróleo, conforme as características do meio econômico nacional. Três aspectos se apresentam: ou numa dada economia nacional há excedentes de capitais privados bastante amplos e abundantes, que
se agrupam e se reunam formando grandes entidades financeiras
que vão explorar o petróleo, no conjunto das suas operações, dando em resultado as grandes organizações mundialmente conhecidas que exercem, de fato, nessa economia uma função monopolística no mercado dos combustíveis líquidos; ou então a economia
nacional não apresenta, pelo estágio econômico em que se encontra excedente de capit!?j,is privados que se agrupem para os empreendimentos exigidos pelas atividades concernentes ao petróleo.
Duas fórmulas então se apresentam: o recurso ao capital estrangeiro, que vem exercer nessa economia nacional uma posição monopolítica; com tôdas suas conseqüências econômicas e políticas.
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A segunda é a intervenção do Estado no campo da economia dopetróleo, é o monopólio legal e absoluto, abrangendo a totalidade
do campo econômico nacional; ou através de suas formas atenuadas, sob forma de sociedades de economia mista ou de autarquias
que só poderão subsistir se exercerem uma posição monopolística.
Comprovemos essa característica monopolística da economia
do petróleo essencial à compreensão e à solução racional de seus
problemas.
A economia americana, como todos sabemos, tem amplas
disponibilidades de capitais. É uma economia íorte, com um po·
tencial de riquezas, de riquezas humanas e de técnica extraordinária. Preparam-se assim as condições para que capitais privados
se agrupassem para formar as grandes organizações que, de fato,
comandam na economia americana as atividades relativas ao petróleo, com caráter nitidamente monopolístico, se considerarmos,
como já frisamos anteriormente, o sentido econômico do conceito.
Compulsando as estatísticas americanas constantes do "The
Oil Record" (151), verificamos que sómente duas organizações
americanas, e respectivas subsidiárias, possuem duas reservas americanas de petróleo, sendo que sómente uma é detentora dessas reservas. A luz dêsses dados e da integração dessas organizações,
não é possível afirmar-se que existe a "livre-emprêsa" na economia
americana do petróleo, como de fato ali viceja em outros setores.
A Venezuela, o Oriente Médio, o Irã, até recentemente, a Colômbia, o Peru e o Equador são exemplos típicos de economias na·
cionais, que, carecedoras de capitais próprios, formados no livre
campo das atividades econômicas foram buscar no capital estrangeiro o fundamento para o desenvolvimento dos seus recursos em petróleo. As conseqüências econômicas e políticas do exer·
cício dessa atividade monopolística do capital externo no setor
do petróleo em cada uma dessas economias nacionais poderão set
estudadas à luz das estatísticas e do grau de desenvolvimento que
as mesmas alcançaram.
A Inglaterra nos apresenta um exemplo na economia do pe·
tróleo, de um monopólio econômico do Estado, sem existir um monopólio legal ou um privilégio estatal para a exploração do óleo
em suas diversas fases. A organização inglêsa, mundialmente conhecida e que hoje se espalha por todo o mundo, tem uma influên-
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eia dominante no campo da economia do petróleo na "Commonwealth" inglêsa. E nessa grande organização técnica e financeira
a ingerência do Estado é real, é efetiva, feita através do Almirantado inglês, que é detentor de mais de 60 % das ações do grupo de
emprêsas.
Devemos dizer, para não parecer que estamos entrando no
setor polftico e para revelar que essa tendência monopolística da
economia do petróleo é real e não depende do sistema político de
cada nação, que a intervenção estatal no império britânico não é
conseqüência de um govêrno trabalhista e sim de Churchill, que,
nem de longe pode ser acusado de intervencionista. Antes da guerra de 1918, verificou a Inglaterra ser imprescindível ao Govêrno de
Sua Magestade ter o contrôle das atividades e da organização que
dominava a economia inglêsa no setor do petróleo.
As palavras de Churchill, proferidas na Câmara dos Comuns
em 17 de julho de 1913, na qualidade de Primeiro Lord do Almirantado, são incisivas:
"Nosso objetivo é que o Almirantado se torne dono
e produtor independente de seus próprios suprimentos de
combustível lí~uido; em primeiro lugar, pela progressiva
formação nest~ país de uma reserva de óleo suficiente
para nos dar f!egurança na guerra, e para nos habilitar
a conter, na paz, as flutuações dos preços, em segundo lugar, pela aqui~ição do poder de intervir nos negócios de
óleo bruto, quando a preços baixos êle mudar o mercado ...
O segundo aspecto daquele nosso objetivo abrange
para o Almirantado o direito de beneficiar, refinar e destilar óleo cru qe várias espécies, até que adquira a qualidade requerida pelos usos navais.
Isso ainda conduz-nos a possuir para dispor de sobras de produção - outro grande problema - mas, por
mim, não vejo razão alguma, nem a vêem os meus assistentes, para qlle devamos evitar essa mais ousada extensão dos já vastos e vários negócios da Almirantado.
O terceiro aspecto dos nossos objetivos é o de que nos
devemos tornar donos, ou por qualquer maneira, os controladores, nas fontes, ao menos, de certa proporção do
abastecimento do óleo natural de que carecemos."
Assim, em 1913, Churchill reconhecendo, de fato, êsse caráter
especial da economia do petróleo, não temia entrar no campo de
state enterprise. Aliás, por um dos paradoxos tão peculiares à
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sabedoria da política inglêsa, inaugurava o ano passado, Primeiro
Ministro Clemente Attlee, uma grande refinaria construída na
Inglaterra, em Fawley, de propriedade de uma companhia americana. Isso foi citado até como exemplo. No en,tanto a refinaria
inaugurada parcialmente no ano passado, que, quando pronta,
deve ter a capacidade de seis milhões de toneladas anuais, vai concorrer no mercado inglês, com uma capacidade total de vinte e
oito milhões de toneladas de refinados. Os demais são produzidos
pelo grupo de que integram a grande organização controlada realmente pelo govêrno inglês. Assim, a posição do monopólio no sentido econômico do conceito, perdura de fato.
Já em 1920 o primeiro relatório oficial no Senado americano
sôbre a questão mundial do petróleo, pondo em evidência a inspiração nacionalista da política inglêsa, demonstrava que tal política obedecia aos quatro pontos básicos:
a) interdição aos estrangeiros de possuir e explorar terrenos
petrolíferos na Grã-Bretanha, nas colônias e nos protetorados
ingleses;
b) participação direta do Govêrno inglês na indústria do
petróleo;
e) proibição às sociedades inglêsas de alienar direitos concernentes ao petróleo a sociedades controladas por grupos estrangeiros;
d) proibição de cessão de ações de sociedades inglêsas a estrangeiros .

Na França, onde a livre iniciativa teve o seu fastígio, o Govêrno é detentor da maioria das ações na Compagnie Française de
Pétrole, que exerce função dominante no mercado nacional.
A Rússia e o México são casos de monopólio estatal total, vedada a participação de terceiros nas diferentes fases da economia
do petróleo.
A Argentina e o Uruguai são exemplos da ação monopolista
do Estado através de autarquias industriais, sendo permitido entretanto que, dentro de certas limitações, se verifique a participação de terceiros, nacionais ou estrangeiros, na economia do petróleo.
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A exploração monopolística do petróleo e seus derivados pode
ser realizada, como acabamos de ver, sob três formas: monopólio
privado - grandes organizações financeiras de capitais privados
que se agrupam; monopólio estrangeiro - capitais alienígenos estrangeiros exercem essa função monopolística na economia nacional, desprovida de capitais privados abundantes; intervenção
esta.tal, através do monopólio - sociedades de economia mista ou
organização autárquica, tipo argentino ou uruguaio.
Outro aspecto típico do problema do petróleo é o da integração de suas fases, isto é, para que uma entidade possa preencher
suas finalidades econômicas e exercitar suas funções no campo
econômico do petróleo, necessita que se integre, que abranja no
seu campo de ação tôda essa série de operações, que vai desde a
pesquisa e a descoberta do petróleo e da produção do óleo bruto,
passando pelo tratamento e pela refinação, pelo transporte até a
fase final da distribuição, onde o produto final é levado ao
consumidor. Nas fases extremas da descoberta do óleo e da
distribuição dos deriva;dos, ainda pode subsistir a livre emprêsa no seu sentido econômico. Digo de um certa forma, porque, evidentemente, se a economia do petróleo apresenta características monopolísticas, face da essência própria do óleo bruto, dificilmente as fases da prpdução e da distribuição poderão apresentar características de livre emprêsa, que encontramos praticada
com sucesso em outros ramos da economia. As duas fases intermediárias, porém, e também primordiais - a refinação e o transporte - são essencialmente monopolísticas. A integração das diferentes fases da economia petrolífera exige organizações que desempenhem tôdas essas funções.
Em todo o mundo ·- para não ficarmos exclusivamente no
campo da afirmação teórica, de ordem lógica ou puramente econômica - vemos que as emprêsas que tiveram sucesso, tanto
no campo privado quanto no estatal, têm integrado tôdas essas atividades da economia do petróleo. Se examinarmos, por
exemplo, a organização da maior emprêsa com suas subsidiárias e que pesa no mercai;:'l.o produtor americano com cêrca de 65%,
verificaremos que ela explora, desde a atividade de pesquisa, de
produção, até a de distribuição, sem nos referirmos ao papel que
desempenha no mercado mundial. A organização inglêsa, estatal
no fundo e na forma, co~no já mostramos, também exerce sua ati-
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vidade na econ.1mia do petróleo, em tôda plenitude de suas fases,
isto é, explora os campos de petróleo desde o estudo, pesquisa para
descoberta de oleo bruto, até o contrôle de oleodutos. E' proprietário de grande frota petroleira e possui vasta rêde de distribuição
de seus produtos espalhada em todo o mundo. As entidades, através das quais 8e exercita o monopólio estatal em vários países, também só deram resul.tado quando abrangeram todo o campo da
economia petrolífera. México, Argentina, Uruguai e Estados Unidos praticam tais atividades desde a pesquisa, a descoberta do petróleo até a distribuição, a entrega ao consumidor.
Essas a~ duas características fundamentais do petróleo no
campo econômico: monopólio e integração de atividades.
Outra característica de não menos importância, exigida por
motivos de O!.'dem técnica, do que em virtude de razões econômicas, é a da rissiparidade dessas atividades. Se, por um lado, elas
se integram numa cadeia contínua submetida, digamos assim, a
uma mesma política econômica de exploração, por outro lado,
dividem-se em ramos especializados em cada um dos diferentes setores dessa economia, procurando melhorar o rendimento
técnico-econômico de cada fase. E a decorrência necessária da
aplicação do princípio da divisão dos trabalhos e do princípio
da divisão dos riscos, ambos inerentes aos conjuntos econômicos.
As ilustres Comissões, ora reunidas em conjunto, aliás já
tiveram ocasião de ouvir aqui, com muito r::iaior segurança, dos
conferencistas que me antecederam, a afirmativa de que, nas quatro grandea fases em que se divide a economia do petróleo, os riscos não se apresentam com a mesma intensidade. E' lugar comum
que a fase da pesquisa do óleo, da sua descoberta oferece maior risco do que as demais fases, sendo que êsses riscos vão em escala decrescente da descoberta do óleo à distribuição dos derivados. O
refino do óleo oferece os riscos inerentes às indústrias em geral.
O transporte apresenta risco relativamente pequeno, sujeito apenas às variações de custo dos fretes. E a distribuição, com a fome
de petróleo existente no mundo, é operação econômica, pràticamente sem riscos. De sorte que a característica apontada da integração das diferen,tes fases da economia do petróleo, funda-se na
divisão dos riscos, de modo a obter um risco médio que compensa
as desigualdades verificadas no longo do processo econômico do
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petróleo. Convém ainda notar que mesmo havendo riscos excessivos na primeira fase da descoberta do óleo, uma vez vencida a fase
inicial da procura do petróleo, da localização do poço pioneiro, tais
riscos decrescem geometricamente uma vez que passamos à fase
da produção do óleo bruto. Se a pesquisa, a fase pioneira é, de fato,
arriscada e custosa, hoje a geologia especializada e a geofísica
apresentam uma série de processos técnicos, que vêm cada vez
mais limitando tais riscos .
Apesar dessas riscos, inerentes à descoberta do petróleo, muitas vêzes exageradamente aumentados por motivos outros que não
os de ordem técnica ou econômica, as grandes entidades, estatais
ou privadas, encontram na produção do óleo bruto, isto é, na extração do petróleo para ser refinado, um. dos elos mais fortes para
o aumento potencial e econômico dessas entidades.
Em recente artigo, publicado em uma das revistas americanas
de maior repercussão, intitulado The big money is tn crude
(Fortune, outubro de 1951), essa afirmativa decorre dos resultados ali expostos. E' ju$tamente na produção do óleo cru onde
são colhidas as maiores atividades dessa emprêsa holding - a
Standard Oil of New Jefsey - a maior organização financeira
mundial na economia petrolífera, que reúne, desde a Esso Standard Oil, com a venda d•.~ cêrca de um bilhão e meio de dólares,
até a Gilbert Manufactu:ring Co., com a venda de 19 milhões e
meio de dólares e a Butt1~rwork Bis.ter Co., limpadora de tanques,
com movimento de cinco :.milhões de dólares; índices marcantes da
integração por nós já referida. Pois bem, vejamos no conjunto dessa grande organização fin,anceira como se desdobravam os resultados de 1950. A Esso Standard, u:m dos grandes ramos dêsse vasto consórcio técnico-fina:q.ceiro, apresentou lucro bruto de um bilhão e quinhentos milhões de dólares e um lucro líquido de cinqüenta e dois milhões de dólares. A Humble Oil setecentos e noventa e três milhões de dólares de lucro bruto e cento e vinte e
nove milhões de dólares de lucro líquido. Cumpre notar que a
Humble, com largas atividades na pesquisa, na descoberta e
na produção do óleo brut;o, sendo a maior produtora de óleo nos
Estados Unidos, apresentou u:m lucro líquido de cento e vinte e
nove milhões de dólares, representando 56% dos lucros líquidos do
conjunto Standard.
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Diz o articulista:
"Note-se que a Humble, representando 27% do lucro bruto total dessas quatro grandes subsidiárias, contribuiu com 56 % do seu lucro. A maioria dêsse resultado
se verifica com o óleo cru, do qual a Humble é a maior
produtora nos Estados Unidos (cento e dezenove milhões
de barris em 1950). Suas reservas são teoricamente suficientes para garantir 22 anos, na presente taxa de produção (contra uma estimativa de dezesseis anos para o
resto da indústria). Está agora produzindo ou perfurando de cêrca de 2.400 e ainda tem disponíveis 12.700.000
.para exploração e perfuração."
Assim, enquanto o risco na pesquisa de petróleo é grande, uma
vez descoberto o óleo, essa atividade oferece risco mínimo, e os
resultados econômicos dessa exploração são sobremaneira vantajosos. Nas demais fases, os riscos são relativamente pequenos, sendo quase nulos na fase da distribuição. E' conveniente, entretanto, em virtude dêsse aspecto da integração da atividade do petróleo, que não se encare o seu aspecto econômico apenas como refinação, transporte ou produção. Ela tem de ser encarada no seu
todo, para que haja compensação de risco e para que não se desprese essa característica essencial da economia do petróleo .
Não é possível, nem teria base econômica sólida, no caso brasileiro, por exemplo, a preocupação exclusiva com a refinação e
com o transporte, pondo de lado, para o dia de amanhã, a descoberta do óleo bruto. Não podemos esquecer que o que enriquece
um país é a riqueza encontrada. E' o óleo bruto que em seguida
pelo refino e pelo transporte passa do seu estado potencial para o
estado atual de sua utilização econômica. A refinação e o transporte são instrumentos que transformam essa riqueza em utilidade
necessária ao desenvolvimento da civilização. De modo que não é
possível encarar tão impor.tante setor da economia nacional, exclusivamente sob o prisma da refinação e do transporte.
Em nosso País, fala-se sempre na grande importância das divisas, como justificativa para que maiores sejam as inversões no
transporte e na refinação do que na pesquisa. No entanto, é necessário que os recursos a serem dedicados ao petróleo se distribuam de
forma a que, preliminarmente atendam à descoberta da riqueza,
ao encontro do petróleo. t:ste o fundamento da economia pe-
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trolífera. Se a refinação e o transporte podem dar grandes
lucros, realizam uma economia sensível para um país ,tão necessitado delas para aumentar seu potencial econômico. É
necessário lembrar que a industrialização e o transporte, sem
uma fonte própria de matéria-prima, tornam-se operações algumas vêzes anti-econômicas e muitas vêzes se paralisam por
pressão externa. Não é possível, portanto, encararmos o problema do petróleo sómente pelo aspecto da refinação e do
transporte, relegando a um segundo plano a pesquisa do óleo
bruto, sómente porque se alega que a descoberta do petróleo
exige recursos de vulto. Nesse particular, já que entramos no
domínio das divisas, devo dizer que êste é um dos aspectos mais
sérios e mais graves. Encontramo-nos no momento - vamos dizer,
empregando uma linguagem de médico", em uma hemorragia econômica - a do petróleo, que está drenando para fora de nossas
fronteiras um volume de divisas tão necessário aos outros setores da economia nacional . O País se esvai na aquisição de divisas estrangeiras para pagar suas importações de derivados de
petróleo. O que o Brasil' está gastando em divisas para pagamento de petróleo poderia, num paíS necessitado de equipamento, maquinaria e de uma série de outras utilidades para seu desenvolvimento econômico, ter uma aplicação muito mais consentânea
com os nossos reais inte:rêsses. Neste ano, nosso consumo de derivados de petróleo deve e~igir, se não houver aumento de preço internacional dos derivados nem dos fretes, o que não é provável
que aconteça, cêrca de duzentos e sessenta milhões de dólares. A
evolução de nosso desenvolvimento industrial e do aumento dos
meios de circulação das riquezas exigirá, dentro de cinco anos,
cêrca de quatrocentos e cinqüenta a quinhentos milhões de dólares,
exclusivamente para pagamento de importações de petróleo, se até
lá não tivermos descoberto o óleo bruto nos nossos quatro milhões
de quilômetros quadrados sedimentares, se não tivermos desenvolvido nossa rêde de refinarias e se não aumentarmos nossa frota
petroleira.
~ste gráfico, Srs. Deputados, mostra a importação total de derivados de petróleo de 1928 a 1950. Em 1941 a curva foi interrompida com a guerra mundial. No decênio de 1941 a 1951 tivemos
um acréscimo médio de 20%. No ano em curso a curva prossegue
francamente ascendente. A situação a que chegaremos dentro de
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4 a 5 anos será ou de pararmos o desenvolvimento do País com um
sistema draconiano de racionamento para diminuir êsse ritmo
de crescimento, que não é questão de desperdício no consumo se bem que ainda tenhamos algum - mas que representa, de fato,
o desenvolvimento das nossas vias de circulação, de dieselificação
de nossas ferrovias e consumo de todo nosso parque industrial, que
procura no óleo combustível sua melhor fonte de energia térmica;
ou chegaremos a um estado tal de desespêro econômico, levando o
Govêrno a uma solução que certamente não será o que melhor
consulte à economia e à soberania do País, uma vez que será
tomada sob a premência de fatores externos ou que escapem à
órbita nacional.
E' esta curva, êste crescimento da importação, e mesmo do
consumo de derivados, que exige a maior meditação para que possa ser encontrada uma solução concreta, a mais satisfatória possível para o problema, e no menor prazo exigido pelas nossas necessidades, visando o País crescer em sua economia nacional do petróleo, base essencial ao nosso progresso econômico, fator indiscutível da nossa soberania política, instrumento principal de nossa
defesa.
Estou agora à disposição dos ilustres Srs. Deputados que, com
tanta paciência, ouviram êsses ligeiros comentários de ordem econômica, à margem de um problema tão complexo e de tanta importância para o Brasil.
O Sr. Deputado Maurício Joppert - O conferencista faz referência à existência de monopólio na exportação do petróleo nos
Estados Unidos e no entanto lá existem várias emprêsas.

O SR. PLfNIO CANTANHEDE - O aspecto do problema para
o qual me permito solicitar a atenção do ilustre Deputado e meu
prezado mestre é o seguinte: encarei o conceito do monopólio
exclusivamente do ponto de vista econômico, quando existe, de
fato, um produtor-vendedor com ação predominante sôbre o mercado, ação marcante, decorrendo do seu potencial econômico, de
sua fortaleza econômica .
Na Inglaterra, por exemplo, não existe monopólio legal, outras entidades operam. No entanto, a organização ligada ao Govêrno inglês traça as características do mercado inglês de derivados do petróleo .
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Nos Estados Unidos, segundo estatísticas das reservas de óleo,
de 31 de janeiro de 1950, o grupo Standard, digamos o oligopólio,
no feliz aparte do Deputado Daniel Faraco, reune de reserva, no
país, cêrca de 15 bilhões de barris, representando cêrca de 50 %
das reservas conhecidas. Em segundo lugar, destacando, vem o
grupo Gulf, que tem mais de 7 bilhões de barris. Os demais produtores não têm expressão econômica.
O Sr. Deputado Daniel Faraco - Tenho a impressão de que
o Sr. Plínio Cantanhede quis chamar a atenção da Comissão para
o seguinte: a economia moderna não se baseia mais no conceito
clássico de concorrência perfeita; o que existe, realmente, é a
concorrência imperfeita. A definição geralmente aceita de monopólio, atualmente, é a de que, tôda vez que determinada
entidade pode, por oferta que faz, ou procura que exerce, modificar os preços, existe monopólio. Foi a êsse conceito que o Deputado Plínio Cantanhede se referiu .
Um Sr. Deputado (dá um aparte).
1

O SR. PLÍNIO CANTANHEDE - Ilustre Professor e nobre
Deputado, creio que encontramos o denominador comum, porque
V. Ex.a acaba de citar que nos Estados Unidos o grupo que, a rigor, econômicamente, tem o monopólio da economia do petróleo
não o exerce quanto aos seus aspectos políticos, na conformidade
com o ponto de vista pessoal de V. Ex.ª.
O SR. PRESIDENTE melo d'Agostino.

Tem a palavra o Sr. Deputado Car-

Desejo fazer uma pergunta ao Dr. Plínio Cantanhede a respeito do nosso petróleo e da
nossa capacidade de praduzí-lo.
O senhor disse, de início, que isso faz parte justamente do conceito que estou fazendo sôbre a exploração do nosso petróleo; que
fugiu do sentido da oferta e da procura a exploração de petróleo.
Em seguida, o senhor di&se que o petróleo começou a superar com
vantagem os demais combustíveis. Penso, então, que o senhor
está enganado nesse ponto, porque, se houvesse maior procura
de petróleo, substituindo os demais combustíveis, estaria dentro
da lei da oferta e da procura a exploração de petróleo, passando o petróleo a superar os demais combustíveis, ao dizerO Sr. Deputado Carmelo d'Agostino -
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se que escapará a economia do petróleo ao regime quantitativo, que obedece à lei da oferta e da procura, ficou resolvido
em espécie. Nós nos encaminhamos dentro dêsse regime, que
é básico, e sôbre o qual flutuam os resultados da extração, para
obtermos resultados. O senhor, ao negar a existência do regime da
oferta e da procura, logo em seguida atribui ao petróleo maior
procura, maior venda. Portanto, lõgicamente, o petróleo está
avantajado dentro do principio quantitativo da oferta e da procura. Não houve estagnação que fugisse ao principio quantitativo, que é o regime da oferta e da procura.
O SR. PLtNIO CANTANHEDE - Não me quero alongar aqui
nesse ponto, que é detalhe de ordem econômica e técnica. Para
contraditar o nobre Deputado é bastante citar que, apesar do aumento extraordinário de consumo de petróleo, o seu preço pouca
elevação tem tido. O preço do óleo bruto, por exemplo, de 1947
para cá, pràticamente ficou estável. Não cabe conceituarmos as
característica da organicidade econômica dessa riqueza tão paradoxal. Seria alongarmos demasiadamente êste debate e estou
certo de que o ilustre Deputado por São Paulo apreendeu o sentido
de minhas palavras.
O conferencista julga que
os recursos previstos no projeto do Govêrno são suficientes para
termos petróleo em abundância?
O Sr. Deputado Daniel Faraco -

O SR. PLtNIO CANTANHEDE - Os recursos previstos em dez
bilhões de cruzeiros, a serem acrescidos em_ cinco anos, dos resultados dos empreendimentos já em operação, virão permitir, entretanto, que se esclareça, de uma vez para sempre, êsse aspecto
de máxima importância pora o nosso desenvolvimento econômico. No campo da descoberta do petróleo, uma vez que consigamos
definir 100, ou 200 estruturas, nessas vastas massas sedimentárias
do Pais, o problema de pesquisas muda inteiramente de aspecto,
E para isto é necessário somente técnica e recursos financeiros .
Na economia do petróleo, quando se passa da fase da descoberta do óleo, da feliz locação do poço pioneiro produtor para o da
produção, os têrmos econômicos do problema mudam inteiramente. Aliás, temos o exemplo de Volta Redonda. Não foi o capital
inicial de Volta Redonda que bastou para levá-la à situação em
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que se encontra. Volta Redonda iniciou o seu funcionamento, comprovou os seus resultados econômicos, e não há, hoje, mais problema econômico para Volta Redonda. Suas dificuldades financeiras
de expansão têm sido superadas sem maiores entraves.
Um Senhor DeyJUtado -

(Faz uma pergunta).

O SR. PLíNIO CANTANHEDE - Petróleo pode haver em
tôda a zona sedimentar. E' necessário, porém, pesquisar e principalmente furar. Com dez bilhões de cruzeiros pode-se definir a existência do petróleo no subsolo brasileiro, suas características e seu
potencial econômico.
No Conselho, por exemplo, já havíamos preparado um plano
que foi submetido em fins de 1951 à Conferência do Vale Amazônico, prevendo a aplicação de trezentos e cinqüenta.
Aliás, a experiência mundial tem revelado que a economia
do petróleo encontra nos próprios resultados de suas atividades
as fontes para alimentar o seu imenso desenvolvimento. Um dos
mais acatados economi~tas americanos, Joseph E. Pogue, outrora
integrante do brain trv.st da Standard 011 Co. of New Jersey,
hoje diretor da Gulf oµ Corp., acentuou em declaração feita ao
American Institute Mb1ing and Metalurgical Engineers: "a indústria do petróleo extrai de suas próprias operações quase todo
o capital exigido por sua expansão, sendo por isso uma unidade
econômica singularmente fechada".
Não tenho a menor dúvida de que, apesar dêsses dez bilhões
não se destinarem sómente à descoberta do petróleo, uma vez que
deverão atender també~n às necessidades do desenvolvimento do
nosso parque de refinarias, de oleodutos e da nossa frota de transporte e a construção de novos oleodutos, são a base mínima imprescindível ao esclarecimento concreto da existência de petróleo
no País.
Acredito que, com É~sse montante, será possível ao Brasil definir as suas reais possibilidades de petróleo.
Um Sr. Deputado -- (Dá um aparte).

O SR. PLíNIO Cl\NTANHEDE - Uma parte dêsse milhão
de contos, gasta em pesquisas e em lavra, na Bahia, incluiu o
preparo dos campos baiiEtnos para a produção - o campo de Can-
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deias, o campo de D. João e o de Itaparica. São campos que
podem ter vida econômica autônoma, deixando seguros rendimentos econômicos.
A parte duvidosa, onde há risco de emprêgo de capital, é a
pesquisa, até a descoberta do furo pioneiro produtor.
Basta ver o seguinte - é uma informação do relatório apresentado pelo Dr. Odilon Braga, quando presidiu a Comissão do
Estatuto do Petróleo sôbre o petróleo na Venezuela. A Creole Petroleum Corporation, que tem, hoje, talvez cêrca de 70 % da produção venezuelana, gastou, para encontrar petróleo, cêrca de 960
milhões de cruzeiros, em 10 anos. Descobriu um potencial enorme,
inicialmente, com essa importância, e em 10 anos. Essa emprêsa
é subsidiária da Standard Oil na Venezuela, o que demonstra que
mesmo os grandes e poderosos grupos mundiais do petróleo não se
lançam às cegas na descoberta do óleo .
Um Sr. Deputado -

(Dá um aparte).

O SR. PLtNIO CANTANHEDE - O mais racional seria intensjficar os trabalhos de descoberta, de pesquisa, nessa zona que
acabei de salientar, sendo que a Bahia já se encontra na fase francamente de produção.
P"'. -

Assim é que procederam tôdas as entidades privadas ou estatais, quer nos Estados Unidos, onde a exploração é privada,
quer no México, onde a exploração é estatal. O México também
ainda não tem esgotada tôda a sua área sedimentar.
(O Sr. Deputado Edson Passos retira-se e passa a Presidência
ao Sr. Deputado Rui Palmeira).

O SR. PRESIDENTE - Estão inscritos para formular perguntas ao expositor os Srs. Deputados Daniel Faraco, Saulo Ramos, Adolfo Gentil, Melo Braga e Euzébio Rocha.
Dou a palavra ao Sr. Deputado Daniel Faraco.
O Sr. Deputado Daniel Faraco - Sr. Presidente, como um
dos relatores dessa matéria na Comissão de Economia, o que me
tem impressionado - e creio que a todos os membros das duas
Comissões - é o problema da pesquisa, o qual me parece crucial
em tôda essa questão.
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O problema do petróleo está colocado sob o signo da urgência - é o que se tem dito e repetido, por todos os meios e todos
os modos: é urgente descobrir petróleo no Brasil, para que o
Brasil não corra o risco de perecer .
A urgência é para se chegar, não ao esclarecimento das nossas
possibilidades, em matéria de petróleo, mas para se chegar à descoberta efetiva do líquido, de modo que possa ser extraído e, nestes cinco anos, entrar para a economia do País, a minorar, ou
resolver o problema, que se apresenta cada vez mais premente.
Acontece, entretanto, que, pelo menos em base dos depoimentos até agora ouvidos, não há certeza de que à determinação emprêgo de capitais se deva seguir, necessàriamente, a obtenção de
determinada quantidade de petróleo ..
Nesse sentido são os depoimentos do Dr. Glycon de Paiva, como do General Juarez Távora, como o do Dr. Avelino de Oliveira,
todos coincidem plenamente.
O General Juarez Távora colocou, assim, a questão de forma
um pouco viva, dizendo 1 em resposta à pergunta que lhe fiz - se
com 10 bilhões de cruz~iros se poderia chegar a uma conclusã():
não lhe posso dizer, e ninguém poderia dizer se com 1O bilhões
de cruzeiros se vai descqbrir petróleo no Brasil, capaz de abastecer
o mundo todo, ou se se vai descobrir um único barril.
Não é possível, por·tanto, uma resposta categórica neste particular.
A questão está coloicada nestes têrmos, e eu pediria ao ilustre
Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, se os têrmos não lhe
parecerem bem colocados, fizesse a gentileza de retificá-los. Mas,
se a questão está bem colocada, então só pode haver um caminho:
o de empregarem-se na pesquisa todos os recursos disponíveis.
Dessa forma, o problema se transferiria para o de verificar
quais os recursos disponíveis, que recursos poderíamos destinar à
pesquisa petrolífera .
O ilustre President(! do Conselho declarou que a economia do
petróleo - foi o que percebi da explanação de S. Ex. a - é uma
economia integrada, ou tem tendências para a integração.
Tendência para a integração existe em tôdas as fases em grau
altíssimo: encontrámo-l;a até na venda a varejo: é o caso da Sears,
por exemplo, que prodt11z muito do que vende a varejo.

-

95 -

Essa tendência à integração é, pois, uma característica da
grande emprêsa, característica que, conseqüentemente, tem a indústria petrolífera.
O Presidente do Conselho mencionou como um dos elementos
que concorreriam para essa tendência a necessidade da divisão
dos riscos. A integração é apenas, na economia moderna, um complemento da divisão do trabalho.
No caso, como a indústria petrolífera requer grandes emprêsas - ouvimos, ontem, ainda, do Dr. Avelino de Oliveira, a opinião de que a pesquisa só deveria ser constituída para grandes
áreas, dando como grande área o limite de 30 hectares - a tendência à integração decorre de ser essa indústria, necessàriamente,
uma indústria de grande emprêsa.
Não é uma necessidade, é uma tendência. O nobre expositor
mencionou que um dos elementos que concorrem para a integração é a necessidade da divisão dos riscos, que são muito grandes,
são máximos, na fase primeira, que é a da pesquisa, e se tornam
menores, são mínimos, nas últimas fases, ou seja a refinação, o
transporte e a distribuição .
Mas, é de perguntar se poderemos contar, então, com a possibilidade de empregar apenas na pesquisa os lucros que se obtiverem no refino e no transporte? Com os lucros que se obtiverem no
refino e no transporte a tendência não seria, talvez, de empregar
êsses lucros, como mencionou o General Juarez Távora, na am-:
pliação do refino que, fatalmente, se fará necessária?
De tudo isso, ilustre Presidente do Conselho do Petróleo, decorre uma pergunta. Partindo do princípio de que devemos empregar, na pesquisa, todos os recursos disponíveis - e quando falo
em recursos disponíveis não me refiro apenas aos recursos disponíveis do Brasil, mas àqueles que, de qualquer maneira, possam
ser dirigidos e atra1dos para a pesquisa - formulo essa pergunta
nos seguintes têrmos:
Não parece conveniente levar ao max1mo compatível com a segurança nacional a criação de facilidades e
vantagens a fim de atrair capitais e técnicos para o setor
crucial do problema petrolífero: a pesquisa?
Em caso afirmativo, quais poderiam ·ser essas facilidades e vantagens?
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Parto da premissa de que não se coadunaria com o reconhecimento de que devemos empregar, na pesquisa, todos os recursos
disponíveis, limitar, não por motivos de ordem econômica, mas por
outras razões, que seriam mencionadas, apenas, aos nacionais os
recursos disponíveis para a pesquisa.
Segunda pergunta:
Esta é uma pergunta secundária, mas que diz respeito mais
especialmente ao projeto:
Não seria, talvez, conveniente - em face da tendência natural, que haverá de empregar os lucros da refinação e do transporte na ampliação das refinarias e da
frota - não seria conveniente, repito, estabelecer, na lei,
a obrigação, que poderia ser qualificada de a Petrobrás
empregar êsses lucros na pesquisa?
·A pergunta está escrita, e é tudo quanto desejo saber, para completar os dados de que careço.
O SR. PLÍNIO CANTANHEDE - O Deputado Daniel Faraco acaba de fazer referência a uma afirmativa do General Juarez
Távora, que é rigorosamente exata. Não se poderá afirmar se com
10 milhões de cruzeiros vamos suprir o Brasil inteiro, ou o mundo
todo, ou se não encontramos um barril sequer a mais do que já
está descoberto. Em matéria de petróleo, sabemos, por exemplo,
que a produção média de um poço, no Oriente Médio, é de 5 mil
barris por dia; nos Esta~os Unidos é de 14, na Venezuela, cêrca
de 200.
Em matéria de descoberta de petróleo, há uma frase conhecida de todos os que se dedicam a êsses problemas: só procurando
é que se pode verificar, de fato, as reais possibilidades de petróleo.
Só furando áreas com possibilidades petrolíferas é que constatamos a real existência do óleo.
Não é possível afirmar se os 10 milhões de cruzeiros bastarão para suprir o Brasil todo, ou o mundo inteiro; o que se pode
afirmar é que, de fato, com 10 milhões de cruzeiros, o Brasil poderá esclarecer essa névoa sôbre a questão do nosso petróleo.
Encontrado o óleo, como disse ainda há pouco, a questão muda
inteiramente de aspecto, porque, inclusive, o próprio Govêrno poderá encarar sob outro prisma; como também o encararia uma
emprêsa privada.
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Descoberto o petróleo, cessa inteiramente a fase de aventura
e a atividade assume feição econômica absolutamente normal, realmente remuneradora.
Aqui, junto a nós, na região chamada do Ganso Azul, no Peru,
na divisa com o Brasil, imensa estrutura de petróleo foi descoberta de avião por um geólogo que passava. Nessa região, 6 poços
foram perfurados, todos produtores. Outros não foram perfurados, porque não está solucionado o escoamento do petróleo, que
aliás só se pode fazer económicamente através do Amazonas.
A passagem da fase da descoberta para a da produção do óleo
transforma os aspectos econômicos do problema. De fato, o ilustre Deputado tem razão, quando se refere à necessidade imperiosa
de que grande parte dos lucros dessa entidade, que se venha a
criar, seja destinada justamente à pesquisa e à produção. Mas,
uma vez que descobrimos o petróleo, como acabamos de citar no
caso da Humble Oil, êsse aspecto passa a ter uma importância
relativa.
Entretanto, no que se refere à criação de facilidades e vantagens, a fim de trazer capitais e técnicos para o setor crucial do problema petrolífero, aí se desloca o problema do aspecto econômico
para o seu aspecto político . O problema do petróleo - além do
aspecto econômico, que debatemos aqui, tem Um aspecto político,
como tem um aspecto legal.
Um Sr. Deputado -

(Dá um aparte).

O SR. PLÍNIO CANTANHEDE -V. Ex.a concorda com aquêle denominador comum que havíamos estabelecido, de que a economia do petróleo é, por sua essência, monopolística? Então, se
ela é monopolística, se ela tem característica de integração desculpe-me estar devolvendo a perguntar - V. Ex.ª acha que seria possível dar-se concessão só para essa parte mais arriscada?
Um Sr. Deputado -

(Dá um aparte).

O SR. PLÍNIO CANTANHEDE - Não há exemplo, até hoje,
de que as concessões tenham sido dadas só para a descoberta do
óleo. E é justamente por êsse aspecto que a entidade a ser criada
no Brasil também não deve ficar adstrita mormente a uma das
fases da economia do petróleo.

_,,_

-

98-

.No tocante à técnica, até que se possa formar um corpo de
técnicos nacionais, que aliás já o temos em pequeno número, mas
do melhor quilate, conforme os Srs. Deputados viram em Candeias
e Mataripe, a questão é de recursos financeiros para contratar técnicos. Mesmo para a descoberta do óleo, a Pemex, organização estatal mexicana, tem encontrado entidades especializadas americanas para perfurar na baía, mediante o pagamento dêsses serviços, sem caráter de concessão ou de perda de soberania sôbre
o subsolo.
A Pemex, em zonas já estudadas geologicamente, tem contratado firmas que levam para lá o seu equipamento para perfuração de poços, reembolsando as suas despesas acrescidas de razoável lucro, com resultado da venda pela Pemex do óleo descoberto .
.Além disso, em face de haver participado da perfuração de
poços pioneiros, a Pemex paga a estas emprêsas um royalty durante certo período. Quer dizer, inverte o problema clássico da
concessão.
A característica da concessão é que o titular da concessão paga um royalty a quem \'.i.á e fica, digamos assim, com propriedade do objeto da concessão, quanto ao ~eu uso e à detenção de seus
frutos.
O que o Pemex faz é o inverso. Ela paga um royalty à entidade que descobriu o petróleo; mas o petróleo é do Estado. O contratante é obrigado a en~regar o petróleo à Pemex, pelos preços internacionais, e, depois d~ reembolsado das despesas gastas naquela exploração, fica então associado à Pemex e percebe, conforme a
natureza geológica da ~ona que perfura, à base dêsse royalty,
que é, se não me engaqo, de 12 a 15%, durante um período de
10 a 15 anos.
Um Sr. Deputado -

(Dá um aparte).

O SR. PLtNIO CANTANHEDE - Acho que o Brasil pode esclarecer perfeitamente êsse aspecto do problema.
Um Sr. Deputado -- Mas não está esclarecido ate certo pon-

to ... V. Ex.ª não concorda ...

O SR. PLíNIO CANTANHEDE Um Sr. Deputado -

Concordo.

Então, por que evitar ...
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O SR. PLíNIO CANTANHEDE - Acredito é que com os dez
milhões de cruzeiros iniciais se possa descobrir o petróleo e com
essa descoberta se criem atrativos para a captação de novos re.,.
cursos.
Agora, outro aspecto que me permito abrir à inteligência de
V. Ex.a. Se V. Ex. a pudesse indicar os meios de ter êsses outros
recursos exclusivamente no sentido econômico, sem que a vinda
dêsses novos recursos trouxesse problemas de ordem política, também, seria um caso a se examinar.
Um Sr. Deputado -

(Dá um aparte).

O SR. PLÍNIO CANTANHEDE - Bem, mas êsse aspecto político do problema está nas mãos de V. Ex.a. Não nas minhas, simples técnico e administrador. E o meu ponto de vista pessoal, como
cidadão, não me cabe expô-lo aqui, uma vez que para isso não fui
convidado.
O Sr. Deputado Saturnino Braga - O assunto é o .mesmo.
:li: o ponto inicial. Mas eu perguntava o seguinte: o ilustre con-

ferencista salientou que a tendência da indústria do petróleo é
monopolistica no sentido econômico, e também de integração.
Então para me esclarecer, venho perguntar se, no estudo do problema do petróleo no aspecto mundial, o monopólio econômico
da indústria do petróleo tende a aniquilar o émprêgo de capitais
menores na pesquisa ou êsse monopólio pode coexistir perfeitamente com os que estejam dispostos a aplicar recursos em pesquisas?
O SR. PL1NIO CANTANHEDE - Na fase inicial do pioneirismo, nos Estados Unidos, havia muito capital individual, de pequeno porte aplicado na produção do óleo. Hoje, por exemplo, em
tôdas as zonas novas de petróleo, quer no Canadá, quer no Oriente
Médio, citando o exemplo onde a iniciativa privada opera, a exploração tem sido feita através de grandes companhias ou por
conta e risco dessas entidades. A tendência, inclusive na produção,
é para a exploração monopolistica.
(Trocam-se apartes. O Sr. Presidente faz soar os fim panos;.

O SR. PL1NIO CANTANHEDE - Relativamente limitado,
ilustre Deputado. Desapareceu pelo desenvolvimento dessas pes~
quisas, pelo custo dêsses estudos. Aquela fase antiga do pioneiris,..
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mo, em que o indivíduo se lançava, porque havia uma prev1sao,
essa desapareceu, e hoje ninguém mais procura descobrir petróleo
sem ter estudos geológicos, sem ter experiências, sem ter resultados de observações geofísicas - e isso é custoso . ~sse o motivo
pelo qual aquela fase inicial do pioneirismo americano, onde se
procurava poços em todo o canto, está desaparecendo. V. Ex.ª
sabe que, inclusive o Govêrno americano, hoje, já regulamentou a
questão do espaçamento de poços; já está inclusive intervindo nessa atividade que, inicialmente, tinha um caráter absolutamente
libre. Sem falar mais ainda nas perfurações denominadas of
shore, quer dizer, nas perfurações na orla do mar, onde há discussão muito séria, no sentido de se saber se esta deve pertencer
ao Estado ou à União.
O SR. PRESIDENTE Ramos.

Tem a palavra o Sr. Deputado Saulo

O Sr. Deputado Saulo Ramos - V. Ex.ª afirmou que, à luz
da ciência econômica, a riqueza petrolífera se caracteriza por seu
aspecto monopolístico, g~rando o monopólio privado ou monopólio
estatal. Ao mesmo tempq V. Ex.ª citou o exemplo dos Estados Unidos onde os grupos privados monopolizam 75% do petróleo, controlando esta riqueza, e que na Inglaterra o monopólio estatal controla 64%.
1

Pergunto a V. Ex.~ se, numa sociedade de economia mista,
que contém um grupo privado e outro grupo controlado pelo Estado, não existe o perigo de um choque entre os dois grupos pela
supremacia. Em outras palavras: não pode haver um choque de
interesses, perturbando a vida social e econômica da sociedade de
economia mista assim constituída?
O SR. PLÍNIO CANTANHEDE - O característico das sociedades de economia mistfl, tem sido a associação de capitais do Estado em maioria - e cqm isso êle garante a gestão efetiva da sociedade - com o capital privado, no sentido de provocar, de-ãtfãi.r
êste capital privado. Até hoje, nas sociedades de economia mista
- é bom diferençar das sociedades mistas, coisa diferente - aqui
no Brasil e, mesmo aqu~las que conheço, na França e a já citada
da Inglaterra, o contrôle do Govêrno nunca foi perdido. Se pequeno grupo, se o grupo de acionistas privados domina, tendo a
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minoria das ações, uma sociedade de economia mista, onde o capital do Govêrno é maioria, a fraqueza é dos homens, do regime e
não dos sistemas.
Um Sr. Deputado -

(Dá um aparte).

O SR. PLíNIO CANTANHEDE - Evidentemente, a sociedade
de economia mista é uma forma atenuada do monopólio do Estado. Indiscutivelmente. Pode-se desejar um monopólio do Estado
completo ou atenuado: aí entram razões muitas vêzes de ordem
política, tendendo mais para uma solução, ou mais para outra.
De um Sr. Deputado - Interessa-me saber quais os direitos
assegurados aos proprietários do solo em razão da exploração do
subsolo. Refiro-me a êste particular, porque em nosso Estado, o
Paraná, existe região tida como uma das zonas onde pode haver
exploração de petróleo, dependendo de estudos mais aprofundados.
A região é de propriedade de Rockfeller, que é um grupo da
Standard; Assim, repito, gostaria de saber quais os direitos assegurados aos proprietários do solo, em razão da exploração do subsolo.

O SR. PLÍNIO CANTANHEDE - O proprietário apenas tem
direito à indenização pelas benfeitorias sacrificadas. 1:le não tem,
absolUtamente, direito à exploração, porque no caso de jazidas de
petróleo nem o proprietário do solo tem preferência para a exploração. As jazidas de petróelo são domínio da União. E' da Constituição e o Código de Minas em parte o regulamentou.
Um Sr. Deputado - Ilustre Presidente do Conselho Nacional
do Petróleo, gostaria, em primeiro lugar, de congratular-me com
V. S.ª pela maneira clara, precisa, com que expôs o problema
para nós, ansiosos de ouvirmos aquêles que pela sua responsabilidade nos devem esclarecer sôbre êste tema, pois ao decidi-lo julgamos decidir dos próprios destinos do Brasil.
Meu ilustre colega Deputado Daniel Faraco destacou, com a
habilidade que lhe é peculiar, um dos problemas realmente centrais da questão do petróleo. Realmente, estamos diante do seguinte fato: aumentando de forma extraordinária o consumo de
combustíveis líquidos e, não havendo possibilidade de resolver a
questão através de outra fórmula, urge que o Brasil tenha, dentro
de cinco anos, possibilidade efetiva de fazer face a essa necessidade.
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Parece-me ser êste um denominador comum entre todos nós.
O Brasil precisa, realmente, fazer face às suas necessidades de petróleo. V. S.ª discorreu, mostrando que, de todos os setores que
integram a economia petrolífera, a da pesquisa é aquela que envolve maiores riscos e, como o objetivo da economia privada é normalmente obter lucros, ela foge mais dêste setor. A pergunta foi
.feita, se não me engano, pelo Deputado Daniel Faraco, nas seguintes bases: com dez milhões de cruzeiros poderia o Brasil encontrar
resrvas petrolíferas para atender ao seu consumo~
Depreende-se da resposta de V .s.a que a situação é a seguinte: ninguém pode afirmar quanto se vai gastar nas pesquisas; se
simplesmente dois, três, quatro e cinco milhões de cruzeiros, ou
vinte ou trinta milhões. Mas, como a indústria petrolífera se constitui de várias fases integrantes, seja pesquisa, lavra, refinação,
transporte, seja comércio, seria possível atacarmos o problema do
ponto de vista geral, isto é, montando refinarias e resolvendo o
problema do transporte, os quais realmente não encerram riscos
imediatos, já que, ao qu(1 parece, o mercado mundial pode fornecer às nossas refinarias o óleo bruto para ser tratado aqui? Nesta
parte parece não haver divergência alguma. 1:le deve ser atacado
imediatamente, não dependendo de qualquer risco.
Mas, gostaria de saber de V. S.ª, ainda, o seguinte: acha V. S.ª
que possui o País recursos necessários para, neste setor, pôr em
execução imediata um pJano de refinarias, capaz de enfrentar o
problema que ameaça e :faz tremer tôda a Nação, diante do consumo de 500 milhões de dólares, se não me engano, como V. S.ª
referiu, dentro de cinco anos?
O SR. PL1NIO CAN'rANHEDE - Com a aquisição de petroleiros e com o aumento de nosso parque de refinarias, acredito ser
possível. Aliás, V. s.a pode verificar que sem um plano determinado, prefixado, apenas com estudos realizados, de momento,
em 1947 e 1948 foram encontrados recursos para se dotar o País
da primeira frota de petroleiros, atendendo a quase 50 % de nossas
necessidades de transportes, foi concluída uma refinaria que já
está em fase de ampliaç~í.o - a de Mataripe - e outra, que já é
uma grande refinaria, e~tá em conclusão - a de Cubatão.
Sem querer fazer afirmação audaciosa, tão sàmente corajosa,
baseada em nossa experiência, creio que não há a temer o futuro
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e, apesar de tôdas as dificuldades encontradas, não podemos ficar
parados no dia de hoje, temendo o de amanhã. Em matéria petrolífera, estamos saindo, agora, do "ficar parados" .

o

Uma vez que V. s.a acha
que os recursos nacionais podem perfeitamente fazer face a esta
iniciativa, gostaria de esclarecer-me a respeito de outro problema,
exclusivamente técnico, pois apreciei a maneira como V. S.ª se
conduziu ao afirmar que ao Parlamento cabe resolver a questão
política e v.s.as compete orientar-nos tecnicamente.
Tem-se afirmado que o aspecto gravíssimo do problema é a
aquisição de material. Assim, pergunto: teria o Brasil possibilidade de comprar fora do mercado americano o material destinado
ao seu equipamento de petróleo?
Sr. Deputado Euzébio Rocha -

O SR. PL1NIO CANTANHEDE - O Brasil adquiriu sua frot.s
de petroleiros e a sua refinaria de Cubatão fora do mercado americano. Atualmente, no Conselho temos propostas inclusive de firmas americanas para fornecimento do material destinado a sondagens e a perfuração, para pagamento a prazo, sem exigir do
Govêrno garantias maiores, a não ser a das transferências cambiais nas épocas determinadas. Propostas semelhantes foram recebidas de firmas alemãs .
Até hoje nos seus empreendimentos, mesmo nos projetos de
iefinarias para cujo material recorreu aos Estados Unidos, o Conselho não sentiu a menor objeção quanto ao fornecimento de material para equipamento.
O Sr. Deputado Euzébio Rocha - Gostaria que V. s.a como
técnico me informasse o seguinte: uma vez que há, tanto de firmas
americanas, como de firmas alemãs, certas facilidades para a execução dos pagamentos dêstes investimentos de capitais, não seria
mais prático evitar-se, tanto quanto possivel, onerar a vida econômica do País, sobretudo no tocante a óleos combustíveis e vários
outros aspectos como taxas, sobre-taxas e imposições fiscais? Não
seria mais interessante adotar o critério de realizar um plano em
que o próprio Estado, executando tudo isto, se valesse destas facilidades? Parece-me, que, de início, teríamos uma produção mais econômica que evitaria onerar os setores da produção que vão aumentar o custo da vida, o que é visceralmente contrário ao ponto de
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vista do Sr. Presidente da República, ue deseja o mais depressa
possível, não só deixar êste custo, como, pelo menos, mantê-lo
estagnado, o que - parece - é o máximo que se pode conseguir.
Uma vez que há firmas alemãs, firmas americanas, parece
que até firmas suecas, dispostas a fazer conosco contratos especiais, que nos forneçam êste material imprescindível ao nosso
equipamento para resolver a questão do petróleo, não será mais
prudente, mais econômico, resolver o assunto através dessas facilidades, do que onerar a produção com determinadas imposições
fiscais que possam influir grademente no custo da produção?
O SR. PL1NIO CANTANHEDE - O fornecimento que tem
sido aventado é para pagamento a prazo.de três, quatro anos; não
é um financiamento a prazo longo.
Um Sr. Deputado -

Claro.

O SR. PL1NIO CANTANHEDE vimento maior.

Isso permitirá um desenvol-

Uma questão imediata, objetiva, eu estou
formulando do ponto de vista geral, como princípio. Evidentemente. Há um mínimo de despesa que tôda Nação está disposta
a sofrer as conseqüências dela, como medida imprescindível. Mas,
o que se observa é o segutnte: que não é tão difícil quanto se afirma constantemente, a obtenção de certas facilidades no pagamento para todo êsse equipamento destinado a petróleo. Era essa a
pergunta.
Um Sr. Deputado -

O Sr. Deputado Art'lfr Bernardes - V. Ex.ª indagou sôbre se
haveria possibilidade de obtermos materiais, para exploração de
petróleo, em outras partes?

O SR. PLtNIO CANTANHEDE -

De fato.

Pois eu me julgo habilitado a prestar a V. Ex.ª uma informação. Quando, no comêço,
se alegou que o Brasil não podia explorar, por si mesmo, seu petróleo, por não ter dinheiro 1 nem material, nem técnicos, fomos aos
poucos respondendo a todos êsses argumentos, de modo a inutilizá-los, e à medida que se inutilizavam recorriam a novos, inventavam outros. Nessa altura, informado de que na Inglaterra e em
O Sr. Deputado Artur Bernardes -
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outras nações poderíamos obter o fornecimento do material necessário a essa exploração .
Outrossim, fui informado de que a Inglaterra tinha material
tão perfeito como os que mais o fôssem, porque precisava acompanhar o processo de fabricação, sob pena de perder o mercado, não
fazer negócio.
O SR. PLtNIO CANTANHEDE - Permita o Presidente Artur
Bernardes que eu saliente um aspecto. Geralmente, quando se
fala de equipamento de petróleo, nós procuramos desconhecer que
hoje o Brasil já tem um parque industrial suficientemente avançado, de modo que acredito que, principalmente na parte de refinarias e uma parte mesmo do material de sondagem, possamos, dentro de algum tempo, obter no País, com uma sensível economia de dólares - porque na economia do petróleo, é quase que
um paradoxo, o aço tem mais importância do que o petróleo. Assim, num país como o Brasil, que tem o seu futuro intimamente
ligado ao aço é apenas questão de tempo para podermos fazer êsse
equipamento. Não é crível se admita que a Alemanha, saindo de
uma guerra, onde foi pràticamente destruída, já está produzindo
material de primeira ordem; o Japão, a França, a Itália, igualmente, e só o Brasil não possa, também, produzir uma grande parte
dêsse material. No próprio setor da refinação, por exemplo, na técnica de engenharia do projeto - e isto é muito sério - eu acredito que, por muitos anos, os americanos guardem, de fato, uma
dianteira muito acima dos outros povos.
Geralmente, quando se fala em equipamento de petróleo, no
Brasil, criou-se essa figura de que tem que vir tudo do exterior.
Não é possível. Veja V. Ex.a na Europa: a França, extremamente alquebrada pela guerra, está hoje construindo dois grandes petroleiros para os Estados Unidos. O Japão, que acabou de sair
de uma guerra, das mais destruidoras, pode fornecer, em 9 meses,
dez pequenos petroleiros ao Brasil. Por que não vamos, então alimentar a crença de que nada é possível fazer-se aqui, que a nossa
indústria não pode atender em parte nossas necessidades, principalmente. Termo o elemento essencial a essa atividade, o aço,
que, como disse, na economia do petróleo, tem mais importância
do que o próprio petróleo. Tenho a certeza de que o nosso parque
industrial poderá responder a êsse apêlo.
Um Sr. Deputado - Com êle é que se vai ao petróleo.
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O SR. PLÍNIO CANTANHEDE se vai ao petróleo.

Exatamente, é com êle que

Um Sr. Deputado - Sr. Presidente do Conselho, nós vamos
ter ainda necessidade de dólares para o empreendimento da exploração do nosso petróleo? Faço essa pergunta corroborando as indagações temerosas do nobre Deputado Sr. Daniel Faraco, quantc
às possibilidades futuras.

O SR. PLÍNIO CANTANHEDE - Eu posso afirmar ao nobre
Deputado o seguinte: a conclusão da pequena refinaria de Mataripe, por exemplo, durante um ano necessitou de divisas no valor de cêrca de dois milhões e quinhentos mil dólares, custo do
equipamento importado. No ano seguinte - êste ano - já pronta, ela evitou que entrassem na Bahia 75 milhões de cruzeiros
em combustível; quer dizer, mais de dois milhões de dólares. Trata-se, portanto, de um sacrifício, hoje, para maiores benefícios,
amanhã.
O Sr. Deputado Carmelo d'Agostino - Terminando, quero
pedir desculpas a V. s.a pelas minhas perguntas, que pareceram
agressivas, comparativarr~ente ao que se passa com São Paulo, ou
então, como excesso de zfüo por parte dêsse humilde representante
do Estado de São Paulo, bem como dizer a V. S.ª que saio daqui
satisfeito pelo otimismq que senti nas palavras do honrado
Presidente do Conselho 1')"acional do Petróleo. E quando me refiro
ao nosso petróleo, quero dizer da grandeza futura de nossa terra,
com referência ao transporte e a propulsão de sua atividade industrial. Louvo as palavras tj.e V. S.ª e peço a Deus, encarecidamente,
para que elas se transformem de fato, numa realidade, dentro do
otimismo aqui exposto.
Tenho dito.

O SR. PRESIDENTE Sampaio.

Com a palavra o Sr. Deputado Alde

O Sr. Deputado Alde Sampaio - Queria perguntar ao orador,
Dr. Plínio Cantanhede, se não é de sua intenção que o Conselho
não arrefeça os seus trabalhos de pesquisas do petróleo a despeito
da existência de uma companhia mista como a que se vai fundar,
a qual, pelo Projeto, poderá também dedicar-se a pesquisas. Per-
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gunto eu: a política do Conselho do Petróleo no sentido de fazer
pesquisas para determinar as zonas onde existe petróleo, vai continuar por açjí.o direta do Estado?
O SR. PLtNIO CANTANHEDE - A orientação geral do projeto do Govêrno é justamente caracterizar as duas fases distintas
da política do petróleo do país - a de traçar a política geral do
abastecimento de petróleo, de controlar tôdas as atividades produtoras, de realizar estudos de ordem econômica, permaneceria sob
a égide do Conselho Nacional do Petróleo, transferindo-se, então,
para essa sociedade de economia mista, que deverá ter a flexibilidade necessária e indispensável para uma ação efetiva e constante
e real no domínio da economia do petróleo, tôda a tarefa de execução, quer no campo da pesquisa, quer na produção, o refino ou o
transporte.
Quer dizer: atividade, a ação do Govêrno na economia do petróleo, se exerceria através de dois órgãos: um de ordem política,
e outro, de ordem executiva.
O Sr. Deputado Alde Sampaio - A meu ver, o Conselho Nacional do Petróleo deveria manter-se com os seus quadros de pesquisas, e essa companhia deveria iniciar seus trabalhos aumentando as refinarias, pesquisando nos lugares onde já houvesse poços
pioneiros, a fim de passar a ser uma companhia realmente de
grandes recursos, podendo competir com as companhias estrangeiras. Enquanto isso, o Govêrno continuaria nessa política de
descobrir o petróleo no Brasil, para dispor então de situação mais
vantajosa e fazer imposições a companhias particulares quando
houvesse dados positivos de aproveitamento.
O SR. PLÍNIO CANTANHEDE - Quanto às referências que
V. Ex.ª fêz ao Conselho Nacional do Petróleo, onde estou exercendo interinamente a presidência, ninguém melhor do que eu, porque tive ocasião de trabalhar ali e fui servidor do Conselho, ninguém melhor do que eu, repito, para avaliar bem o trabalho e as
dificuldades que tivemos de vencer. A sugestão de V. Ex.ª, entretanto, que tem talvez um caráter sentimental de homenagem ao
Conselho, pelo que êle já realizou, não poderia ter, de fato, um sentido concreto, porque, como acabamos de ver aqui, a parte executiva na economia do petróleo tem de ser integral. V. Ex.ª
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propunha que ao Conselho ficasse a parte só de perfuração, de
estudos geológicos, de pesquisa, que é justamente a fase mais
cara, a fase de maiores riscos, inclusive aquela que exige até maior
mobilidade, maior flexibilidade, entregando-se a sociedade de economia mista, que no fundo seria o Estado sob outra vestimenta,
a fase onde os riscos são menores .
Se o Conselho ficar num plano superior de orientador da política geral do petróleo no País, nos seus aspectos internacionais,
que dia a dia mais se agravam, nos seus aspectos de supervisão de
preços, nos seus aspectos de contrôle econmico e estatístico, êle
terá uma de muito maior relevância na política geral econômica
do País.

EXPOSIÇAO DO SR. PEDRO DE MOURA

Chefe do Serviço Regional do Conselho Nacional do Petróleo na Bahia

o

SR. PRESIDENTE -

Está aberta a sessão * .

Hoje, as Comissões de Economia e de Transportes, ora reunidas, vão ouvir uma palavra das mais autorizadas sôbre o problema
do petróleo - a do engenheiro-geólogo Pedro de Moura,.
Entre nós, incontestàvelmente, e posso dizê-lo com certo conhecimento de causa - se me permitem os Srs. Deputados, por
ser, também, velho engenheiro e estudioso dos problemas em geral
do Brasil e líder, sobretudo, com a classe dos engenheiros e geólogos - o engenheiro Pedro de Moura, sem favor, pode ser considerado, principalmente sob o ponto de vista técnico, a pessoa mais
versada em questões de petróleo em nossa terra. 1:le vive o problema, e isto há cêrca de 27 anos, ininterruptamente, percorrendo
o Brasil, de Norte a Sul, de Leste a Oeste, desde a época em que o
petróleo não alcançava, na opinião nacional, os reflexos favoráveis
atualmente observados. É bastante assinalar episódio ocorrido
com o engenheiro Pedro de Moura, em têrmos que já vão longínquos: êle se perdeu da civilização por mais de noventa dias, embrenhado nas florestas do Amazonas, a pesquisar petróleo, a estudar geologia, nessa fase remota, quando lhe faltavam não só apoio
moral, também, recursos de tôda natureza, dificultando-lhe a ação
ainda uma técnica então atrasada. O engenheiro Pedro de Moura,
dedicado ao problema desde o início de suas atividades profissionais, fêz, com brilhantismo, o curso de engenheiro civil e de
minas na Escola de Ouro Prêto e se vem devotando, animadamente
e com otimismo, porém, com objetividade, no sentido, digamos,
qualificado do profissional e técnico. E, até hoje, continua apri•
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morando-se, adaptando-se, identüicando-se com a evolução da
própria técnica, acompanhando-a em seu aperfeiçoamento.
Ocupa, agora, o engenheiro Pedro de Moura, não só em face
das credenciais de seu trabalho de muitos anos e de sua paixão
pela geologia, como pelo fato de ter seguido a evolução da técnica,
quer no Brasil, quer no estrangeiro, especialmente na América do
Norte, onde tem ido, várias vêzes, aperfeiçoar-se, o cargo de Engenheiro-Chefe de todo o serviço do Conselho Nacional do Petróleo,
no setor das pesquisas, lavra ou exploração dessa riqueza na região
da Bahia e de todo o Norte do Brasil, vivendo, mais do que nunca,
ativamente, objetivamente, o problema.
Debaixo do ponto de vista técnico, própriamente, ninguém
melhor do que o engenheiro Pedro de Moura para trazer estas Comissões reunidas e, portanto, ao Congresso Nacional, contribuição, a meu ver, capaz de servir de base a qualquer exame no domínio da ordem econômica, política ou social, como o fará com
a exposição que ouviremos a seguir.
E, para que não tome o tempo de meus distintos colegas Deputados, ansiosos por ouvif essa contribuição tão autorizada, tenho
a honra de dar a palavra o engenheiro Pedro de Moura.
Sr. Presidente, Srs. peputados, em primeiro lugar, formulo os
melhores agradecimentos pelas bondosas palavras do Dr. Edison
Passos, Presidente da Copiissão de Transportes, ao se referir a mim
e à minha modesta atmwão no setor do petróleo no Brasil. Essas
palavras refletem, mais, o sentimento do colega, do companheiro,
do amigo, do que a reaFdade da posição que ocupo nesse setor.
Apenas modesto estudioso, perante as Comissões de Economia e de
Transportes da Câmara dos Deputados, venho oferecer o fruto da
experiência do técnico, adquirida, durante longos anos, em etapas
diferentes, no trato do :problema do petróleo.
O comparecimento qe técnicos, de economistas, perante as Comissões da Câmara dos Deputados constitui lídima expressão da
democracia, porque, no silêncio de suas reuniões, estudam-se os
mais relevantes problemas do País.
Procurarei, nesta exposição, ser simples, embora o assunto se
revista de grande complexidade, ser positivo e usar de tôda a franqueza e sinceridade ao ~nalisar matéria tão vasta e, digamos, inflamada.
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De início, focalizarei, ràpidamente, as dua~ principais etapas
das pesquisas de petróleo no Brasil.
A primeira etapa compreende as tentativas de Govêrno Federal e de tímidos grupos particulares para resolver o problema desde 1917, quando o petróleo passou a assumir, no mundo, importância capital, em plena fase da primeira guerra. Não dispúnhamos,
então, de conhecimentos, de técnicos e criamos verdadeira escola
de autodidatas, um núcleo de engenheiros entusiastas, que, em viagens pioneiras, através de todo êste imenso Pais, se esforçaram por
delimitar as formações geológicas e nelas assinalar as áreas onde
havia maiores possibilidades da ocorrência de petróleo. Infelizmente,
os recursos destinados à realização dêsse trabalho eram infinitesi~
mais: somente Cr$ 200. 000,00 foram de~tacados para atender às
despesas com pesquisas geológicas e perfuraçi5es. Pois bem, não
obstante a deficiência, a pobreza de recursos, um grupo de técnicos
levou a efeito, n oParaná, em São Paulo, na costa Nordeste e, também, no Vale do Amazonas, trabalho de alto valor cientifico, qual
seja a coleta de dados preciosos, não apenas no que concerne a estudos de perfis geológicos e perfurações, mas, principalmente, quanto à delimitação de áreas sedimentares, daí resultando elementos
para a preparação de um mapa geológico que, ainda hoje, embora
decorridos cêrca de quinze ou vinte anos, serve como fundamento
para a pesquisa do petróleo em muitas regiões· de nosso território.
Trata-se de obra realmente valiosa do Govêrno Federal, apesar de
produzida com recursos mínimos, que ainda atualmente está frutificando, agora enriquecida de maiores detalhes e bastante precisão, mercê de técnica e recursos mais avançados. Nessa ocasião, o
interêsse pela pesquisa do petróleo também atingiu a pequenos grupor particulares que, dispondo de quantias relativamente modestas,
se lançaram, com legitimo espírito pioneiro, a essa atividade. Infelizmente, esses grupos particulares, carentes de técnica e de meios
financeiros, não poderiam conseguir resultados mais positivos, como,
de fato, se verificou.
Essa etapa, quanto ao aspecto legal, se estende, pràticamente,
de 1917 a 1934 e, na sua totalidade, vai de 1917 a 1939.
Por que essa subdivisão, no que diz respeito ao aspecto legal?
Porque em 1934 codificamos uma legislação sôbre minas e petróleo.
Nesse longo espaço, até 1934, o Brasil era campo aberto a campa-
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nhias, estrangeiras ou nacionais, dotadas de muitos ou poucos recursos: quem quisesse vir pesquisar petróleo no País, podia vir;
quem quisesse aqui se estabelecer com imensos capitais podia fazê-lo e ninguém o fêz.
Em 1934, tivemos promulgado o Código de Minas e, logo em
seguida, a Lei do Petróleo, pelo Decreto-lei 3.236, de 7 de maio de
1941. A essa altura, nasceu o interêsse popular, começou a medrar
a idéia de que um país como o nosso, importante pela situação geogrâfica, importante pela própria grandeza e desenvolvimento, necessitava, urgentemente, encontrar combustível líquido em seu
território. Não era possível ficar o problema a mercê de minguados
recursos e afastado da verdadeira técnica, aplicada em outros países.
Entre os diversos incidentes ocorridos nesse período - de 1930
a 1936 ou 37 - coube à imprensa papel saliente, ao movimentar a
opinião pública. A imprensa focalizava os acontecimentos no setor
do petróleo, em certa fase culminados com o episódio do Lobato primeiro brado de alerta que fêz vibrar a opinião nacional. Esta, desde então, passou a encarar o caso do petróleo como problema sério.
Data daí a criação do Conselho Nacional do Petróleo.
Fundado o Conselho Nacional do Petróleo, em 1938 e com a
subseqüente passagem dos serviços afetos ao Ministério da Agricultura para o novo órgão, diretamente subordinado à Presidência
da República, o problema tomou vulto extraordinário, em comparação com as realizações elo passado, porque o novo órgão foi dotado
de verbas em condições de lhe permitir ação mais viva, vigorosa,
objetiva. O Conselho pode adquirir sondas, fechar contratos com
emprêsas especializadas e congregar, em seu seio, numerosos técnicos, para enfrentar o problema, cuja solução já se fazia retardada. A lei fundamental do Conselho previa, em 1938, a constituição
de um órgão técnico qm:~, sob sua égide, incentivasse os trabalhos de
pesquisa, exploração, refino e transporte do óleo. t:sse órgão não
foi, entretanto, criado, parecendo-nos, agora, a nós, técnicos, que
o Govêrno nada mais fêz do que pensar em sua criação, prevista
numa lei de 1938.
O petróleo tem, como disse, ocasionado verdadeira agitação
entre as diversas classes sociais do Brasil, porque o povo começou a
sentir a necessidade de o País, quanto antes, ter êsse combustível.
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Essa agitação decorre do exemplo que o mundo nos oferece: a primeira guerra mostrou, claramente, ser soberana apenas aquela nação que possui petróleo. Quem não possui petróleo não pode falar
em soberania, porque êsse combustível é arma para a guerra e, ao
mesmo passo, alavanca para o progresso, na paz.
O papel que desempenha o petróleo é evidenciado até num
país como os Estados Unidos, onde profunda dissensão, após a Guerra de Secessão, pràticamente separou o Norte do Sul: o Norte, industrial, pujante, vencedor, esmagou o Sul; e o Sul, escravocrata,
percebia a própria inferioridade. Vencida essa inferioridade ainda
mais se ressaltou. Pois bem, um produto - o petróleo - foi, verdadeiramente, o fator da unidade nacional dos Estados Unidos. O Sul
se industrializou com o óleo de Oklahoma, do Texas, da Louisiana,
de tôda aquela região. Hoje, o Sul está emparelhado com o Norte.
Não há diferença. E a tese de que o óleo foi o fator preponderante de
unidade nacional nos Estados Unidos pode ser sentida através da
evolução da economia norte-americana. Além de sua capital importância no desenvolvimento do país, o petróleo teve essa vantagem nos Estados Unidos. Atualmente, o Sul é muito mais poderoso,
em petróleo, do que o Norte. As indústrias químicas ali se multiplicaram e a indústria petrolífera imprimiu desenvolvimento ao Pais
a ponto de eliminar divergência que, se prosseguisse, poderia ser
fatal à unidade norte-americana.
Os Srs. Deputados terão lido ou ouvido dizer, muitas vêzes,
que o petróleo já atingiu seu fastígio como indústria e está em declínio. Ora, o incremento atingido pela indústria petrolífera nestes
últimos quinze anos, as descobertas verificadas em diversas partes
do mundo, de molde a alcançar-se, na atualidade, o Golfo Pérsico
ao plano de uma das zonas de maior importância, detentora, possivelmente, de uma das maiores reservas de óleo existentes, mostram, perfeitamente, como quase instantâneamente certas regiões
se transformam; pode-se afirmar que a indústria do petróleo está
atingindo o seu fastígio e não declinando.
Quando ainda estudante ginasial - isto em 1917 - recordome de ter lido algo sôbre petróleo e ficando surprêso com uma
declaração no sentido de que, dentro de 14 anos, os Estados Unidos não teriam mais êsse combustível. Eis uma forma perigosa
de aplicar a estatística: como as reservas daquele país eram de
-8-
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X e o consumo de 14 vêzes menos, em 104 anos estariam esgotadas
as possibilidades norte-americanas. Ora, tal aconteceria se não se
descobrisse mais petróleo ali. Pois foi dessa data em diante que a
indústria começou a tomar caráter mais técnico, mais científico:
a geologia do petróleo é uma ciência relativamente nova - nasceu
por volta de 1920. Antigamente a indústria do petróleo restringiase quase às perfurações, fazia-se mais ao acaso. Paulatinamente,
porém, foram sendo criadas e condensadas idéias em relação aos
diversos princípios que poderiam governar a acumulação do líquido. E o estudo subseqüente de rochas e perfis geológicos dos poços
conduziu, progressivamente, à formação de nova ciência, que é
um ramo da geologia - a geologia do petróleo - que fu-rtdou, na
face da terra, sua mais esplendorosa in.dústria - a indústria do
petróleo.
A pesquisa do petróleo se intensifica no mundo inteiro. Exemplo
característico se pode citar - o Canadá. Talvez tenha sido o Canadá
- talvez, digo eu - o primeiro país a produzir petróleo. Historicamente, terá sido a Amériça do Norte com o poço do Cel. Drake, na
Pensilvânia, mas certos trabalhos mencionam a abertura de poços
de petróleo no Canadá antes de o Cel. Drake ter tomado essa
iniciativa. O Canadá dedicou-se, durante quase um século, a pesquisas incessantes, produzindo sempre pouco petróleo. Chegou-se a
ponto de desanimar, constando, mesmo, em determinados círculos
de técnicos, que, no país, nada mais existia do que vestígios de óleo
oxidado na superfície, nada havendo em jazidas. Subitamente, em
1947, após pesquisas per~;everantes, gastando-se dinheiro, com paciência e esperança, descpbriu-se o primeiro grande campo de óleo
no Canadá. Já agora, suspeita-se que as reservas de óleo do país são
da ordem de 20 bilhões de barris de petróleo, reservas quase iguais
às dos Estados Unidos da América do Norte. O Canadá deu um salto,
em cêrca de quatro anos, na concepção de reservas. E o que vale
são as reservas. Faz-se mister descobri-las. Um poço, um pequeno
campo de petróleo, por si só, não tem valor. E' necessário trabalhar
continuadamente, com perseverança, despendendo recursos, para
descobrir mais poços, mais campos, até que, somados constituam
reserva capaz de dar ao País a certeza de que dispõe de combustível, na subsuperfície, já encontrado, em volume suficiente para seu
abastecimento.
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Há, outrossim, suposição, dúvidas ou hipóteses de que, com o
limiar da era atômica, com as aplicações industriais que virão da
desintegração da energia atômica, o petróleo perderá completamente sua signüicação. Semelhantes afirmações e suspeitas muitos
de nós já as temos ouvido. Não nos devemos, entretanto,
arrecear quanto a êsse ponto: a indústria do petróleo está no seu
fastígio e continuará florescente por muito tempo, porque se a energia atômica vier ràpidamente, só dentro de 15 a 20 anos poderão
estar montadas as grandes centrais destinadas a mover grandes
usinas, estradas de ferro, navios de guerra ou de transporte e ainda a pequena indústria dependerá exclusivamente do petróleo. E
embora diversos processos de aperfeiçoamento trouxessem um primado absoluto para a energia atômica, ainda o óleo serviria para
a lubrificação. Assim, êle continuará, pela sua importância, no
correr dos tempos, como produto de alta expressão, na economia dos
povos.
Como disse, a opinião pública foi muito agitada, naquele final
da primeira etapa de pesquisas e de trabalhos, com os incidentes
variados surgidos em matéria de petróleo. E foi agitada, novamente, depois das profundas transformações por que passou o mundo,
durante a segunda guerra. Percebemos que cada cidadão, neste
Pais, pensa no problema do petróleo. Criou-se a consciência nacional do problema. Não é mais possível, hoje em dia, a ninguém
reter o andamento do problema de pesquisas do petróleo no
Brasil ou abandoná-lo. Nesta reunião, por exemplo, todos ansiamos por ouvir opiniões, sugestões tendentes a desenvolver,
tão depressa quanto possível, nos tais ou quais, nossa indústria petrolífera, porque carecemos urgentemente do petróleo.
Estamos gastando 200 milhões de dólares com a importação
dos combustíveis líquidos. Iremos despender cêrca de 500 milhões dentro de seis, oito ou dez anos, para êsse mesmo fim.
E não nos poderemos conformar em trabalhar, todos neste País,
simplesmente para comprar combustíveis líquidos. Chegaremos a tal situação que cada brasileiro suará a camisa apenas
para que possamos adquirir uma parcela de combustível e não
estaremos em condições de comprar mais nada. Nossa balança comercial acabará exclusivamente em tôrno de um objetivo - importar petróleo - porque, se não importarmos, ficaremos com o nosso
desenvolvimento sufocado, tolhidos em nosso progresso.

-116 -

Se nossos recursos não nos permitem p,ssa importação, resta-nos
a alternativa de procurar, sêriamente, as soluções mais adequadas
ao incremento rápido de nossa própria indústria de pet1óleo, sob
pena de não sermos perdoados pelas gerações futuras, como causadores da estagnação do progresso nacional .
Fiz esta ligeira síntese para acentuar, simplesmente, duas etapas da vida de trabalhos, de pesquisas e exploração do petróleo no
Brasil, situando, principalmente, as tentativas iniciais da primeira
etapa, com seus resultados e consignando a objetividade dos atuais
empreendimentos. Assim, analisando fatos, colhento dados, eu me
permitirei chegar a conclusões que transmitirei sob a forma de sugestões de um técnico integrado nesse problema, sugestões, portanto - relevem-me a imodéstia - de natureza muito prática, muito
objetiva, visando, especialmente, o problema técnico, para que o
País se possa lançar a uma atividade mais intensiva, alcançando-se
os melhores resultados num menor lapso de tempo.
As jazidas de petróleo são estudadas, com detalhes, por turmas
de geólogos, que chegam a, uma conclusão, apresentando os mapas
geológicos e indicando estruturas, aquilo que vai ser, realmente,
objeto de estudos posterior~:s - áreas que podem ser perfuradas. Há
outro subsetor - o dos reconhecimentos geológicos, do problema de
pesquisas, que é a perfuração dos poços pioneiros.
E' preciso acentuar, com muita ênfase, que poço pioneiro não é
poço de exploração. O poço pioneiro vai revelar ou não a presença
de petróleo numa zona nova; o poço de exploração vai perfurar um
campo onde já se descobriu petróleo.

Quando se ouve dizer ou se lê que nos Estados Unidos, ou em
outros países grandes produtores de petróleo, consegue-se apenas de
doze a quinze por cento de sucessos nos trabalhos de descoberta de
petróleo, essas percentagens se referem aos poços pioneiros, nas
zonas novas.
Delimitada uma zona nova, se se fizer perfuração a quatro ou
cinco quilômetros de sua área para fora, está-se trabalhando em
outra zona nova, embora vizinha, em poços pioneiros novos. Quinze por cento de sucesso dos poços pioneiros são o máximo que se
consegue, por exemplo, nos Estados Unidos, com a mais variada
aplicação de tôdas as técnicas possíveis destinadas a pesquisas de
petróleo. E, felizmente, nós, no Brasil, conseguiremos 25% na
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Bahia. Apesar de a Bahia possuir uma geologia difícil, intrincada,
complicada, a técnica aplicada ali conseguiu um récorde que constitui verdadeiramente motivo de orgulho para os brasileiros êsse sucesso de 25 %, nas perfurações pioneiras.
O problema geológico, portanto, é de preparar mapas como
êstes (exibe), do Recôncavo: primeiramente, mapas geológicos com
a sudivisão dos diversos tratos de terra na superfícia, com a idade
geológica das camadas encontradas; depois, mapas estruturais,
mediante os quais se possa ter uma idéia de como o terreno está
na subsuperffoie.
Pode-se ver a complicação que ocorre na Bahia. São duas falhas
grandes: uma, na Cidade do Salvador e outra, passando por Maragogipe. O cristalino se abateu e esta grande crosta foi recoberta,
entulhada de sedimentos. :ti:sses sedimentos, depois, sofreram esfôrço
de variada natureza, foram dobrados e falhados. Essas dobras e
falhas são, exatamente, os pontos que o geólogo precisa estudar com
muito detalhe, porque o óleo se acumula nas dobras, nas partes
altas ou, se há falha, se acumula contra as paredes, nas partes altas
dos bordos. Aqui está o mapa geológico do Recôncavo, esquemático,
mostrando as dobras e as falhas, o que se passa em relação a uma
idéia geral do Recôncavo. E' um trabalho penoso do geólogo, que age
simplesmente com uma bússola, um martelo, um aneróide e a cabeça, para interpretar os dados.
A geologia muitas vêzes consegue determinar áreas e mostrar
as estruturas fechadas, onde há possibilidade de acumulação de
petróleo. O geólogo verifica qual o ponto mais alto, mais interessante, mais capaz, nessa estrutura, para ser perfurado. Coloca a indicação do ponto a perfurar e está feita sua tarefa. Entã(), os trabalhos
são todos reestruturados, passando por um rigoroso crivo. De acôrdo com o sistema por nós utilizado no Serviço Regional da Bahia, o
trabalho do geólogo é, normalmente, revisto na própria Bahia, por
outros técnicos e, depois, encaminhado à Sede, no Rio de Janeiro,
onde, novamente, outros técnicos vão estudar o mesmo trabalho.
Surgindo dúvidas, uma turma de geólogos vai daqui à Bahia, a
fim de verificar, no local, o que ocorre, eliminando as mesmas dúc
vidas.
Desde que o geólogo indica o ponto, nada se tem a fazer do que
perfurar êsse ponto. Nem sempre, porém, o geólogo pode chegar a
essa conclusão. Basta que as camadas a estudar, aquelas que dão
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elementos para o geólogo extrair suas deduções, estejam recobertas
por formações mais novas, por êsses tabuleiros muito comuns no
Nordeste, para o geólogo nada enxergar. Porque as rochas sôbre
cuja posição êle precisa tomar dados estão tôdas recobertas e não
oferecem margem a deduções. Torna-se necessário, então, lançar
mão de métodos auxiliares - da geofísica. Aí, entra a geofísica
como auxiliar da geologia. A geofísica, por processos mecânicos, pode determinar a espessura de rochas sedimentares existentes .abaixo
daquele ponto até o cristalino (cristalino são essas rochas que se
encontram no Rio de Janeiro) - que é o embassamento de toda a
coluna geológica - e confeccionar mapas mostrando as estruturas.
1:ste não é, propriamente, um mapa de geofísica (exibe), mas
a geofísica dá mapas similares a êste, revelando os elementos a
uma determinada profundidade, a mil, doiS mil ou três mil metros.
Ela pode dar os pontos altos de modo que, da mesma forma, são
escolhidos os pontos altos para perfuração.
Nenhum dêstes processos - nem em geologia, nem em geofísica - descobre petróleo, A única coisa que descobre petróleo é
a sonda. Nenhum técnico de responsabilidade pode dizer que determinada região tem petróleo. Não pode. E se a geologia e a geofísica
absolutamente nada pode~ afirmar sem perfurar, também nenhum
técnico pode afirmar. O técnico pode, simplesmentE', assegurar: há
possibilidades, boas possibtlidades, possibilidades médias ou possibilidades escassas. Se disser, porém, que existe petróleo em qualquer região do mundo, ea:tará, nada mais, nada menos, do que
fazendo charlatanismo. Isso não será técnica .
Uma turma de geólogos é uma turma que trabalha com muito
poucas pessoas, digamos, quatro: dois técnicos e dois empregados.
Gasta bem pouco - no máximo, uns Cr$ 20. 000,00, na Bahia. Levando em conta o custo de pessoal, é de se tomar como média a despesa de Cr$ 60. 000,00 por turma de geologia, na Bfl.hia. Para média
geral, no País, convém tornar o gasto de 100 a 120 mil cruzeiros.
É quanto gasta uma turma de geologia. Já a turma de geofísica
custa, no mínimo, quatro a oito vêzes mais do que a de geologia.
Há lugares em que o estudo geológico fica vinte vêzes menos dispendioso do que o de geofísica, e, não raro, cem vêzes menos. Nestas
condições, aplica-se a. geofísica somente onde é necessário aplicá-la.
O processo é caríssimo. UI'jla turma de geofísica pode ficar em 8 a
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10 milhões de cruzeiros por ano, enquanto que a de geologia irá apenas a 1 milhão. Entretanto, os dois processos são indispensáveis à
pesquisa de petróleo.
O terceiro processo para pesquisa de petróleo é a perfuração
do poço pioneiro.
Para abrir um poço em zona nova faz-se um programa cuidadoso de perfuração. Tem-se em vista todas as possibilidades de acidentes, desvantagens ou incidentes na perfuração. Não se conhece
exatamente o que se vai perfurar. Quando se trata de problema
fundamental determinado pela geologia, o geólogo pode prever quais
as rochas a serem perfuradas e a que profundidade se encontram.
Mas, quando entra a geofísica, já se impõe um pouco mais de dedução teórica, sem apoio decisivo. Escolhe-se um tipo de sonda superior à espessura prevista para a região, do contrário, o resultado
será desastroso. Perfurar, com sonda de 1.000 metros, zona de ....
2.000 metros de espessura, é fracasso na certa. A sonda tem que
ser, portanto, de capacidade ligeiramente superior à suposta espessura de sedimentos .
A profundidade em que se encontra o óleo varia muito. Um poço
pioneiro pode dar óleo a 160 metros, como temos o Campo de Pedras,
na Bahia, ou a dois mil e tantos, três mil e tantos ou quatro mil
metros.
A evolução da perfuração de jazidas de óleo em profundidade
foi, digamos assim, muito violenta. Até há vinte anos, um poço de
2. 000 metros já era profundo. Hoje poços de 2. 000 metros são feitos
corretamente. Aliás, nos Estados Unidos (na CaUfórnia, na Costa do
Golfo) e em muitos outros países, a profundidade normal de perfuração, atualmente, é de 3.000 para se explorar petróleo, mas, em
todo caso, a mecânica está evoluindo muito. A siderurgia progride
extraordinàriamente, de modo que já se pode produzir material de
alta qualidade, para atingir profundidades inesperadas até. Ninguém, há quinze ou vinte anos, suporia se pudesse perfurar até
6.250 metros. E, talvez, para o futuro, as perfurações avancem
mais ainda. Já se chega a supor, em estudos feitos para certas regiões, seja viável perfurar até 70.000 pés de profundidade, o que
corresponde a 20. 000 metros. Isto, por enquanto, é um exagêro,
uma dedução de ordem teórica, baseada em qualidade de material
e na necessidade de obter reservas.
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Entre a fase de geologia pràpriamente dita. e a de geofísica,
ou durante a fase de geologia, muitas vêzes se faz mister usar processos de levantamentos aéreos, destinados a facilitar a compreensão das regiões estufadas e conseguir vislumbrar os dobramentos,
que os técnicos podem ver nas fotografias. O processo é muito interessante e, hoje, largamente aplicado em todos os países do mundo, imprimindo apreciável rapidez ao trabalho de geólogo. Temos
feito levantamentos aéreos na Bahia, em grande parte do Recônca\ro. Assim procedemos, igualmente, no Paraná. E já obtivemos alguns trabalhos antigos, de norte-americanos que aqui estiveram no
tempo da guerra. Conseguimos estudá-los e voltaremos, novamente,
com fotografias aéreas à Bahia, onde, no ano passado, fizemos descobertas que posso classificar de verdadeiramente retumbantes:
em 1951 descobrimos quatro campos nesse· Estado: Catu, Paramirim, Pedras e Mata de s. João. O campo de Pedras está situado, no
mínimo, a 120 quilômetros em linha reta dos atuais campos do Recôncavo. Alí encontramos a mesma geologia, as mesmas rochas, o
mesmo óleo parafínico. Nenhuma diferença existe do que temos
na borda do Recôncavo. D!=l modo que, subitamente, ampliamos a
área da Bahia da pequena ~rea da borda do Recôncavo, para pegar
os municípios de Entre Rios e Esplanada, abarcando diversos outros municípios, que podem ser petrolíferos, como os de Alagoinhas,
lnhambupe, Mata de São João, Catu, enfim, uma série dêles.
Esta descoberta nos va,i facultar a operação entre Pedras e o
Recôncavo, não só com geoiogia - esta será impotente para descobrir estruturas na região, tôda cheia de tabuleiros e rochas modernas, cobrindo inteiramente as formações geológicas - mas também com geofísica, por diversos processos. Se determinado processo
não der resultado, teremos de adotar outros, mas faremos todo o esfôrço para descobrir estruturas neste miolo, porque ali está uma
região já comprovadamente petrolífera. Nosso trabalho, agora, consiste apenas em descobrir as estrturas dentro desta área, para
aumentarmos as reservas da Bahia e, conseqüentemente, do Brasil.
Ninguém poderá fazer idéi~ dessas reservas, porque a região é bastante vasta e pode ter estruturas grandes ou pequenas. Naturalmente, com otimismo, esperamos sejam elas petrolíferas, boas produtoras, de maneira a registrar-se um aumento substancial de reservas
de petróleo na Bahia.
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(Inaudível).

O SR. PEDRO DE MOURA as pesquisas.
Um Sr. Deputado -

Mas a geofísica reduz muito

(Inaudível) .

o SR. PEDRO DE MOURA - Quando se fêz, no Texas, a perfuração da estrutura splindletop, em janeiro de 1901, em que
se revelou um campo de proporções verdadeiramente excepcioanis, todo o solo da região foi altamente pesquisado nos domos, sob a orientação de geólogos de superfície e de amadodores dedicados a êsse gênero de pesquisas. Dpois, veio a dificuldade.
A costa do Golfo é tôda muito plana, sem afloramentos, de modo que os norte-americanos pisavam num chão altamente rico
em jazidas de petróleo, mas não dispunham de um processo capaz
de descobrir onde elas se encontravam, mascaradas como estavam
pelas formações mais novas. Começou-se, assim, a idealizar processos físicos: balança de torção, magnetômetro, prosseguindo a
evolução.
Fato curioso: a aplicação dos primeiros processos de geofísica,
na costa do Golfo, trouxe tanto entusiasmo, pelos seus resultados,
que se chegou ao paradoxo de pensar não ser mais necessária a
geologia para descobrir petróleo. Admitiu-se que a geofísica resolvera tôdas as dificuldades, mas, quando foram ampliados os processos geofísicos no West Texas, registraram-se os fracassos mais
estrondosos de que se tem notícia na esfera da geofísica. Isto, porque as f armações se revestiam de características diversas. Os processos de geofísica, ali, não determinavam a posição daqueles verdadeiros draps estratigráficos. Não são mais estruturas, mas
armadilhas estratigráficas .
A geofísica teve, portanto, uma época, de 1926 a 1930, em que
se chegou a pensar que eliminaria qualquer outro processo. Depois,
porém, veio a realidade. A geofísica, realmente, aplana o terreno,
ajuda o geólogo nas regiões difíceis, em que êle não pode enxergar:
vale, para o geólogo, como o Raio X, para o médico. É uma espécie de ôlho mecânico, que vai buscar os dados na subsuperfície. A
geofísica oferece apoio muito grande - hoje não se pode trabalhar
sem ela - e deve estar sempre associada aos processos de pesquisa
de petróleo.
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Em certas regiões, como a do Golfo Pérsico, não se precisa nem
de geologia. As estruturas são tôdas visíveis, facílimas de ser reconhecidas até por um leigo. Mas essa épcca vai acabar também
no Golfo Pérsico: após estarem alí perfuradas tôdas essas estruturas, ter-se-á de lançar mão de outros processos. Aliás, já se começa a fazer isso por lá.
Um Sr. Deputado -

(Inaudível) .

O SR. PEDRO DE MOURA - Já fizemos trabalhos geológicos.
Estou analisando os trabalhos executados pelo Conselho Nacional
do Petróleo, para petróleo, exclusivamente para petróleo. Temos
realizado alguns trabalhos no extremo Norte, na região do rio
Maués, Abacaxis, no Vale do Madeira, no rio Tapajós, na zona costeira do Estado do Pará, em Salinas, no Estado do Maranhão, abarcando todo o Sudoeste do Maranhão, entre o Tocantins e o Parnaíba,
no centro do Maranhão Estado que tem sido percorrido, há cinco
anos, por turmas de geólogos do Conselho Nacional do Petróleo.
Fizemos estudo detalhado de tôda a costa Nordeste do Brasil, desde a Bahia até as fronteira~ do Ceará, assim como, durante quatro
anos, com turmas geológicai.s, no Estado de Sergipe. Continuamos a
fazer êsse estudo no Estado da Bahia, desde a faixa sedimentar
costeira ao Sul dêsse Estado, até Ilhéus. Estudamos a faixa sedimentar costeira do Estado do Espírito Santo. Hoje, exatamente
hoje, estão técnicos do Conselho na zona de Campos, no Estado do
Rio. Estamos estudando qiversas áreas dos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Temos uma turma
de geologia trabalhando :Q.O Estado do Pará, duas no Maranhão,
duas na Bahia e duas ou irês no Sul do País. No que se refere a
geofísica, temos duas turmas operando no Estado do Pará, três no
Maranhão. Outrossim, geofísicos estão operando no Nordeste do
Brasil. Uma dessas turmas foi transferida, provisoriamente, para o
Maranhão, a fim de atenqer à urgência de certo problema e voltaremos com ela para o Nordeste. Temos, ainda, uma turma de geofísica operando na Bahia.
Estas, as turmas de geofísica que o Conselho Nacional do Petróleo tem em atividade a-l;ualmente.
As turmas de geofísica são compostas de elementos pertencentes a companhias estrangeiras, contratados pelo Conselho Nacional do Petróleo, porém, sob a direção e fiscalização de técnicos
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brasileiros. Já podemos contar com alguns técnicos realmente competentes em geofísica, embora, infelizmente, não muitos.
Um Sr. Deputado -

(Inaudível).

O SR. PEDRO DE MOURA - São companhias estrangeiras,
que trazem observadores e computadores trabalhando sob a direção de um chefe brasileiro encarregado de conduzir as pesquisas.
Havendo recursos, será fácil obter maior
números de técnicos no exterior?
Um Sr. Deputado -

O SR. PEDRO DE MOURA - Havendo recursos, não haverá
dificuldades em se obter mais turmas de geofísicos em outros
países.
A França está, atualmente, desenvolvendo novo processo de
geofísica, baseado em fôrças telúricas e, tanto quanto estou informado, êsse processo tem sido aplicado naquele país com algum resultado. Há pouco tempo procurei obter lite:.:"atura sôbre o assunto,
a fim de encarar a possibilidade da aplicação de processos telúricos
em certas regiões onde os processos sísmicos por vêzes falham. Tivemos completo fracasso no emprêgo do proc:Jsso sísmico no Paraná.
Alí, não foi possível alcançar resultado, devido ao derrame de rochas basálticas. E, na Bahia, agora, temos êste problema verdadeiramente cruciante: uma extensão considerável - talvez 70% da
área petrolífera do Estado - está recoberta de rochas novas. Os
geólogos não poderão dizer nada. Teremos de aplicar processos de
geofísica. Algumas tentativas que já levamos a efeito, com sismógrafos, deram resultados muito pobres. A energia é, quase tôda, absorvida pelas rochas novas. Assim, cumpre-nor; voltar a verificar se
os processos sísmicos darão ou não resultados definitivos. Caso contrário, será mister pensar em outros processos, porque não podemos abandonar 70% do Recôncavo - a zona petrolífera vai até o
Município de Esplanada, sem estudos. E só a geofísica pode resolver.
V. Ex.aa indagarão: Não seria caso de perfurar essa zona?
De fato, é o meio, mas meio caríssimo. Iríamos pagar tributo
muito alto, porque uma sonda posta sem apoio técnico é verdadeiramente um perigo. Certos poços, localizados com tôda técnica,
na Bahia, custaram Cr$ 12. 000. 000,00. Só a perfuração. São poços pioneiros profundos. Como se vê, numa primeira perfuração,
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vai muito dinheiro. Faz-se necessário, portanto, seja essa primeira
perfuração apoiada em dados técnicos do mais alto valor. Do con·
trário, será jogar dinheiro fora.
A geologia, pura e simples, sem apoio da geofísica ou de qualquer outro processo, contribuiu, na Bahia, para a descoberta dos
seguintes campos: de Candeias, descoberto mediante recomendação de trabalhos de geologia superficial; D. João, Catu e, Ultimamente, Pedras - a retumbante dscoberta do ano passado; Itaparica foi recomendado pela geologia, mas sua descoberta se fêz
com o auxílio da geofísica. O primeiro poço, sêco, foi recomendado
pela geologia, cabendo à geofísica acertar a posição mais alta da estrutura, Aratu, foi recomendado seu estudo pela geologia, mas na
realidade da descoberta e localização pertence à geofísica. A descoberta de Mata de São João deve muito à geologia, mas devemo-la
à recomendação da geofísica. Em suma, nos campos da Bahia,
50 % das descobertas se devem à geologia .
l!: interessante notar-se que os dois grandes campos produtores da Bahia foram descobertos pela geologia - Candeias e
D. João.
1

Um Sr. Deputado -

(Inaudível) .

O SR. PEDRO DE MOlJRA - Citei quatro campos descobertos
após recomendação geológi~a e quatro apoiados com trabalhos suplementares de geofísica. :Qe modo que temos oito campos: quatro
descobertos pela geologia e quatro pela geologia e geofísica.
Um Sr. Deputado -

(Inaudível) .

O SR. PEDRO DE MOP'RA - Essa questão de avaliar, para o
futuro, a quantidade de ólep que poderemos produzir constitui uma
incógnita que somente a sonda vai responder. Nenhum técnico pode
prever a quantidade de petróleo que possui determinada região.
Um Sr. Deputado -

(Inaudível) .

O SR. PEDRO DE MOURA - Tenho aqui um quadro. (Exibe).
Já perfuramos, no total, 239 poços, até o presente.
Um Sr. Deputado -

(Inaudível) .

O SR. PEDRO DE MOURA - Frisei que há os poços pioneiros
e os de exploração. Aqui está um quadro geral onde se vêem, englobados, os poços pioneiros e os de exploração.
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Já trabalhamos com poços pioneiros em cêrca de 30 regiões no-

vas da Bahia, descobrindo oito campos - cêrca de 25 %. Nos campos

descobertos, o número de poços secos é pequeníssimo. Se fôssemof
jogar com êsses poços de exploração, a média subiria muito.
Um Sr. Deputado - Quantos poços perfuraram anualmente
nos Estados Unidos?
O SR. PEDRO DE MOURA - Em 1951, 44.000 poços. Existe,
nos Estados Unidos, cêrca de 30 a 35.000 poços de exploração em
zonas conhecidas e uma média de 10 a 12. 000 poços pioneiros em
zonas novas. Se V. Ex.ª considerar, digamos, 15. 000 poços pioneiros, nos Estados Unidos, pode tomar uns 12 a 15 % e terá o número
de campos novos descobertos. O que não convém é associar os
poços de exploração com os poços pioneiros, para deduzir médias,
uma vez que o poço de exploração não tem sentido.
Vou citar a V. Ex.ª um campo, nos Estados Unidos, que tem
28. 000 poços produtores. Na ocasião em que o visitei, tinha
23. 715. E' o de East Texas, o mais famoso do mundo.
Um Sr. Deputado -

(Inaudível) .

O SR. PEDRO DE MOURA - A média, em cada poço, é muito
grande. Um campo altamente petrolífero, mas ai, veio a intervenção do govêrno norte-americano.
Vou derivar um pouquinho, porque o assunto é bem interessante.
Na Bahia, a primeira perfuração que revelou a existência do petróleo foi a de Lobato. Em que se apoiou
a perfuração de Lobato?
Um Sr. Deputado -

o

SR. PEDRO DE MOURA - Se me permitem, farei ligeiro
histórico sôbre o assunto, porque, mesmo na Bahia, muita gente
desconhece a realidade.
Havia, há tempos, na Bahia, um rapaz, o Agrônomo Manoel
Inácio Bastos, que tinha a mania de descobrir riquezas. Sabe-se
que quem descobre minas nunca é engenheiro de minas. . . :tste,
posteriormente, estuda as minas descobertas, aconselhando os melhores processos de exploração. Raramente o cmgcnheiro de minas
descobre uma mina. Já os curiosos lmdstcm, tornam-se verdadeiros
maníacos. Mas êsse rapaz, embora agrônomo, cntu1"ilnsmudo, inte-
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ressado por assuntos relacionados com as minas, dedicou-se à
questão. Compulsei tôdas as cartas que escreveu ao México, Itália;
França, Estados Unidos, pedindo opiniões sôbre processos. Era um
autodidata.
Êle soube que surgiram gotas de óleo na região de Lobato, onde
se fizeram os cortes da estrada de ferro o que, aliás, não constituía
segrêdo. Os técnicos inglêses que abriram a Estrada de Ferro da
Bahia - atual Leste Brasileiro - no seu relatório descreveram as
gotas de óleo que encontraram próximo do Lobato.
Aquela época, porém - 1858 - apenas se iniciava a perfura·
ção do poço do Coronel Drake, nos Estados Unidos, de modo que d
óleo não tinha a menor importância. Aquilo nada significava, nem
para o Ali Port, nem para quem quer que fôsse. :f!:ste fato caiu
no olvido, mas os moradores das vizinhanças do Lobato, no lugar
chamado Cabrito, usavam aquela pasta oleosa para acender suas
lamparinas, seus fifós, como são elas denominadas na Bahia. E Manoel Inácio Bastos, sabedor disso, começou a pesquisar a região.
Abriu uma cisterna nesse' lugar chamado Lobato e, com grande
surprêsa, verificou que, a ~rês metros de profundidade, principiou
a minar óleo para dentro do poço. Havia cortado um arenito petrolífero. Como disse, o óleo cpmeçou a minar, em gotas, para dentro
do poço. Manoel Inácio Ba~tos procurou muita gente importante e
ninguém lhe deu atenção. Foi quando se dirigiu, também a Oscar
Cordeiro, o qual, por igual, não acreditou no que lhe dizia. Poste·
riormente, Oscar Cordeiro verificou que, realmente se tratava de
petróleo e, na qualidade de Presidente da Bôlsa de Mercadorias, movimentou o assunto. Levou a descoberta aos jornais, excitou a curiosidade pública, promoveu debates e o resultado está aí - o petróleo, na Bahia, se deve; efetivamente, não resta dúvida, a essa atitude
de Oscar Cordeiro.
Esta, em linhas gerai::;, a história do Lobato.
Um Sr. Deputado -

(Inaudível) .

O SR. PEDRO DE MOURA - Alí não há geologia visível, mas
uma grande escarpa de cristalino, que provocou, até, a opinião de
um geólogo estrangeiro, no sentido de que não era possível haver
óleo no Lobato. E assim se mahifestava, porque via o cristalino a
50 metros de distância e dizia: Aqui temos poucos sedimentos e o
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cristalino está por baixo. Mas a questão é que o cristalino está assim
e o sedimento assim - numa fossa, contra uma falha.
Um Sr. De1JUtado -

(Parte inicial inaudível) -

... se baseou

nesse poço de Lobato, portanto, em outras zonas do País, enquanto
não surgir o poço pioneiro, ficaremos nessa coisa.
O SR. PEDRO DE MOURA - Sob certo aspecto, porque devemos considerar também que, em outras regiões do País, onde houver sedimentes, as nossas turmas geológicas comparecerão, para
efetuar estudos; onde houver bacias apropriadas para a acumulação de sedimentos, nossas turmas irão fazer trabalhos. Jâ fizemos
grandes trabalhos ao longo da costa brasileira e temos outros programas para realizar em outras regiões do território nacional. O
de que precisamos é de recursos e de técnicos. Nosso corpo técnico
é pequeníssimo. Vou abordar, essencialmente, êste problema.
Um Sr. De'fYUtado -

(Início inaudível) -

. . . um grupo de

geólogos que contestavam a possibilidade de existir petróleo no
Brasil. Citei, ainda agora, aquêle caso da Academia de Ciências,
de cujos detalhes não me recordo bem.
O SR. PEDRO DE MOURA - O Dr. Fróis de Abreu foi sempre
um dos grandes batalhadores em prol do petróleo brasileiro e tem
sido supliciado por êsse problema. Pediria a atenção do Deputado
Faraco para êste detalhe.
Um Sr. Deputado - O Dr. Fróis de Abnu, ao ser recebido na
Academia de Ciências, levou um trabalho seu, em colaboração com
outros geólogos eminentes, onde admitia ou discutia a possibilidade
da existência do petróleo no Recôncavo baiano. Na ocasião, faziam
parte da Academia de Ciências, digamos, os "papas" da geologia
brasileira... (riso) e o maior dêles - isto ocorreu um mês antes
de jorrar petróleo em Lobato - contestou imediatamente, em têrmos inflamados, arrazando o Dr. Fróis de Abreu. Em seguida,
outro geólogo, também membro da Academia de Ciências, mostrou
que era uma tolice pensar em petróleo no Brasil. O Dr. Fróis de
Abreu botou o livro debaixo do braço e saiu, envergonhado. Um mês
depois, repito, aparecia o petróleo em Lobato.
Um Sr. Deputado -

(Inaudível) .

-

128 -

o

SR. PEDRO DE MOURA - Dep0is do aparecimento do óleo
na cisterna aberta por Manoel Inácio Bastos e de todos esses incidentes de campanhas de jornais, onde nasceu, verdadeiramente,
certa agonia pelos técnicos oficiais, tivemos a infelicidade - são
coisas a que todos os países estão sujeitos - de obter a colaboração
de um técnico chamado Vitor Oppenheim - o qual, ainda bem,
não era brasileiro.
Um Sr. Deputado -

(Inaudível) .

O SR. PEDRO DE MOURA - ~sse moço, passando pelo Lobato,
fêz duas afirmativas perigosas e mentirosas: primeiramente, que o
óleo fôra pôsto no local, não era natural; em segundo lugar, que
era ridículo falar em óleo no Lobato, por _não haver ali espessura
de sedimento, porque o óleo estava a poucos metros do cristalino.
:a:sses infelizes conceitos foram transmitidos, em telegrama oficial
ao Dr. Euzébio de Oliveira. Tive oportunidade de ver o telegrama e
o pequeno esquema geológico que acompanhou, depois, em carta,
essa notícia.
:a:sse homem veio ao B;rasil com fama de grande geólogo de petroléo e, como disse, dispúnhamos aqui apenas de uma escola de
autodidatas. Logo de ent:i;ada, não podíamos desconfiar que êle
fôsse um incompetente ou, pior do que isso, sabotador.
Devemos ao patriotisr+10 do Dr. Avelino de Oliveira o encaminhar, ao Sr. Ministro Odilon Braga, na ocasião, pedido no sentido
da retirada dêsse elementQ pernicioso do País, pois se verificou que
não servia para trabalhar em nosso meio. Não nos merecia confiança e era capaz - estou certo - de vender nossos estudos a
qualquer pessoa.
Posteriormente, acredito que alguns responsáveis pelo Serviço
dessem crédito a semelhante opinião e a apoiassem quando se
discutiu o problema, porém, recordo-me, também, de um fato que é
preciso citar .
O clamor, na Bahia, era tão grande, que o Dr. Avelino de Oliveira pediu ao Dr. Othon Leonardos quando passou por êsse Estado,
a fim de examinar problema relativo a um:::. jazida mineral, fôsse a
Lobato verificar o assunto. Li a carta do Dr. Othon Leonardos. me
disse, textualmente, o segµinte: "0 assunto é sério. É óleo natural.
E' do local. Não sou técnico em petróleo. Não entendo do assunto.
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Sugiro que mande um técnico estudar". Foi quando o Dr. Avelino
de Oliveira, em seguida, mandou pequena sonda perfurar no Lobato. Essa sonda era pequena e alcançou o cristalino com 90 metros
de profundidade. Mandou transferir outra sonda, de Ponta Grossa,
no Paraná, de 600 metros, que perfurou o Poço 163, dando óleo,
no Lobato, a 210 metros de profundidade.
Esta, a história do Lobato, em poucas palavras. Naturalmente, houve, na ocasião, vasta literatura sôbre o assunto, através de
jornais e revistas: o Conselho, quando iniciou seus trabalhos na
Bahia, colocou uma sonda no Lobato e o primeiro poço aberto deu
óleo. O entusiasmo foi geral. O segundo poço deu óleo. Foi até um
poço surgente. Depois, vieram outros poços secos até o 15.º. Lobato
é uma pequena bôlsa de óleo contida em blocos. Não tenho aqui a
interpretação do Lobato, mas pode ser mais ou menos apreciada por
esta natureza de falhas, de blocos, como são vistos em quase todos os
campos da Bahia. Todos êles são falhados, com blocos. Esses pequenos blocos e falhas, muito próximos do cristalino, a pequena profundidade - blocos estreitos - não tinham arenito bastante para
conter grandes reservas de óleo. Assim, cubamos o que existe ali de
óleo. Hoje, não mais se trata de Lobato, porque Lobato não possui
um só poço de óleo. Já secaram todos - o B-3, antigo, e o B-4.
Há pequenos poços na Ilha de Joanes, próximo de Lobato. E a reserva total é da ordem de 70 ou 80. 000 barris. Não é campo comercial de óleo.
Ainda há pouco, uma revista norte-americana publicou dados a
respeito do que se pode considerar como campo comercial de óleo.
Campo comercial de óleo é aquêle que tem cêrca de 1 . 000 .000 de
barris, pelo menos. Portanto, quando classificamos Lobato como
campo não comercial, andamos certos, dentro dessa classificação
norte-americana. Evidentemente, vamos tirar êsses 70 ou 80 . 000
barris de óleo que estão lá. Terminamos, até, recentemente, a montagem de uns tanques e, de vez em quando, mandaremos êsse óleo
para a refinaria de Mataripe. Mas, seja como fôr, a quantidade é
muito pequena; chegaremos a produzir uns 500 barris por mês, se
tanto. Não iremos além disso.
Um Sr. Deputado -

(Inaudível) .

O SR. PEDRO DE MOURA - Realmente, o marco de nossa indústria de petróleo está ali no Lobato, que merece todo carinho e
-9-
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tôda a atenção dos entusiastas pelo petróleo, porque em Lobato se
descobriu essa riqueza, pela primeira vez no Brasil.
Um Sr. Deputado -

(Inaudível) .

O SR. PEDRO DE MOURA - O desenvolvimento da indústria
petrolífera, nos Estados Unidos, através de um sem número de companhias, grupos pequenos, particulares, independentes ou grupos
ligados a grandes trustes, criou uma atividade tão grande no País,
que o sistema lá é de ceder concessões. O dono do solo é dono do
subsolo, de modo que os negócios são feitos, diretamente, entre as
Companhias e os proprietários dos terrenos.
Quando se descobre, em zona nova, um campo de petróleo, verifica-se verdadeira corrida de pequenas e grandes emprêsas ficando retalhadas tôdas aquelas concessões.
Antigamente, em se tratando de concessões vizinhas, os seus
detentores colocavam as primeiras sondagens a um pé de distância
da linha limitrofe. Viam-se, assim, os vizinhos com sondas frente
a frente, e cada qual ativava sua perfuração, porque aquêle que
chegasse primeiro à jazida ía captar o óleo do outro.
~sse,

um dos aspectos.

O outro aspecto era a descoberta de grande campos de óleo, como o East Texas, onde foram perfurados mais de 28.000 poços.
Quando estive nesse campo, soube que já produziam 23.715 poços.
East Texas é um campo muito extenso que atravessou duas ou três
pequenas cidades. Cada dono de terreno, dentro dessas cidades, colocou uma ou duas sondas. Em Kilgoore são vistas as sondas tocando umas nas outras, porque cada indivíduo, proprietário de um pedaço de terreno, fazia contrato com uma companhia e montava
uma sonda. No entanto, ceLda área deve ser drenada por um poço.
Abrindo-se maior número de poços na mesma área, ela será mal drenada. O resultado dessa produção intensiva foi que o barril de óleo,
no East Texas, chegou a custar 10 centavos. Era uma desmoralização da indústria petrolífera. Veio, então, a grita dos órgãos do Govêrno. Não era possível a dilapidação de tal riqueza através do preço vil, devido à concorrência entre proprietários de pequenos tratos
de terra. Aí, o Govêrno obrigou à limitação da produção. Quando
passei, em visita, pelo East Texas, o limite máximo de produção era
de 20 barris por poço - e êsses poços podem produzir alguns mi-
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lhares de barris. Estavam dilapidando a pressão da jazida com
aberturas exageradas de tubulações, que produziam grandes quantidades de gás, gás êsse necessário para a produção do óleo e que,
no entanto, era lançado na atmosfera.
Hoje, sente-se a intervenção do Govêrno norte-americano na
indústria petrolífera privada.
Outro caso é o das perfurações marinhas na Costa do Golfo.
Há uma grande questão rolando nos tribunais norte-americanos,
desde alguns anos. O Govêrno norte-americano se diz dono daquela
faixa marítima e os particulares, que fizeram as despesas, consideram-se donos das jazidas. Essa questão tem sido objeto de artigos
e debates em revistas técnicas e mesmo em jornais.
A atuação do Govêrno se faz sentir, justamente, para preservar
a indústria de falsa aplicação de métodos errados, de produção exagerada, de espaçamento pequeno entre os poços. Isto é um êrro tremendo. O que se vê no East Texas poderia ter a seguinte tradução:
Como não se deve explorar petróleo. As sondas estão muito juntas.
Aquilo é errado, inteiramente errado. Entretanto, isto se passou
num grande pais, detentor, desde 1901, da produção mundial de
petróleo.
Um Sr. Deputado -

(Inaudível) .

O SR. PEDRO DE MOURA - E' necessário estudar as areias,
os arenitos produtores, conhecer a permeabilidade e a porosidade, as
condições da jazida, saber quais as fôrças propulsoras que podem
produzir o óleo nessa jazida - se com capa de gás dissolvido no
óleo ou se água na base da jazida. Porque hã duas grandes fôrças
propulsaras capazes de expelir o óleo da jazida. O óleo, por si, é
inerte.

o óleo é fonte de grande variedade de tipos de energia neste
planeta, mas, por si mesmo, não tem energia para sair das jazidas.
Se não fôsse o gás ou a água, êle ficaria lá. í!:Ie só sai arrastado pelo
gás ou empurrado pela água. Nestas condições, a situação de uma
t'eserva no interior de determinada jazida é elemento, mas não elemento suficiente para, nêle baseados, estabelecermos como produzirá, quantos barris renderá cada poço. Faz-se necessário saber
a quantidade de gás na jazida, e da existência de uma fôrça propulsara em sua base, fôrça que, no caso, é sempre a ãgua, a ãgua
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salgada. E' preciso conhecer uma série de ddalhes em relação à
jazida. Dados relativos apenas à área produtora são insuficientes.
Um Sr. Deputado -

(Inaudível) .

O SR. PEDRO DE MOURA - Em cada jazida os poços são eg..
tudados, condicionados.
Se o poço é surgente - aquêle que sai pela própria pressão
- condiciona-se a produção a determinado número de fatôres físicos - porosidade, permeabilidade, espessura da camada, produção inicial. Esta nunca corresponde à vida do poço. Quando se diz
que um poço produziu 2. 000 barris em 24 horas, como produção
inicial, isto não significa que daí a dez dias esteja êle mantendo essa
mesma produção. A produção cai logo ao segundo ou terceiro dia.
Em Candeias, por exemplo, condicionamos a produção dos poços no campo. Temos, ali, áreas mais ricas em determinadas partes
do que em outras, de modo que os poços das partes mais ricas podem produzir um pouco mais. Os poços das pr.rtes mais pobres são
condicionados a uma produção também menor. E, especialmente,
estudamos, para cada barril de óleo, quanto de gás pode produzir.
E' a relação gás-óleo. Estia relação deve tender no sentido de se
produzir o mínimo de gás por barril de petróleo .
Um Sr. Deputado -

(Inaudível) .

O SR. PEDRO DE MOURA - Se V. Ex.ª me permitir, darei
esclarecimentos mais precisos do que seria possível em resposta a
um aparte, porque anotei ésse ponto para sôbre êle discorrer no final de minha palestra. Consta do sumário que preparei êsse assunto
justamente para que possa explaná-lo com o máximo de detalhes
que estiver ao meu alcance, principalmente encarando o lado ...
O SR. PRESIDENTE - Solicitaria aos nobres colegas não
fazerem mais perguntas no momento, para que o conferencista
possa terminar sua expo&ição. (Trocam-se apartes).
O SR. PEDRO DE MOURA - Acentuei as questões de perfurações pioneiras e perfurações de exploração, para me permitir, posteriormente, chegar a uma de minhas conclusões, porque o problema, no Brasil, é de pesquisa. Ou achamos o óleo ou não resolverem.os o problema com o refino. Porque refinar é importar o óleo e
importar o óleo é exportar divisa, quando o nosso problema tem de
ser economizar divisas. Assim, é preciso fixar atentamente que o
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poço pioneiro é de pesquisa. Pode ser ou não sêco. Talvez se chegue
a um resultado negativo para óleo, mas êsse resultado negativo poderá trazer uma série de conhecimentos capazes de compensar perfeitamente a despesa com sua perfuração, porque permitirão aos
técnicos tirar deduções sôbre a região e orientá-los, como resultante,
quanto às medidas a serem tomadas. Se descobridor de petróleo,
será um poço que revelará novo campo. Ai, êle entrará naquela média, que dei, para a Bahia, de 25 %.
· E' preciso insistir nesse ponto, devido à confusão reinante entre
pesquisa e exploração.
Tenho ouvido, constantemente, nestes últimos 2 anos, através
da imprensa, em conferências, em palstras, o problema de pesquisa
de petróleo é uma aventura. Deturpam-se, assim, as coisas. Faz-se
mistura, chegando-se a criar, no Brasil, um slogan, de que, em
matéria de petróleo, apenas a refinaria dá lucro. Meus Senhores,
êsse slogan é perigoso e tão perigoso que, se se reproduzir, tornando-se axioma, ninguém despenderá um tostão em pesquisa de
petróleo. E tudo em conseqüência de confusão, porque explorar petróleo, perfurar os campos conhecidos, é jogar na certa. Basta
apoiarmos estas palavras no exemplo das companhias norte-americanas. Nos Estados Unidos, há mais de treze mil companhias lidando com o problema do petróleo, além de grande número de independentes dedicados a pesquisas, que também o exploram. :ti!sses
independentes não montam refinarias, mas vendem o óleo cru
aos grandes grupos, que o refinam. Agora, pergunto: - Se êsse problema f ôses uma loteria, representasse perda de dinheiro, como
êsses grupos independentes se manteriam? Não. :ti!les ganham dinheiro.
Nem todo o mundo refina petróleo. O número de companhias
que vendem o óleo bruto é maior do que das que refinam. Então, é
necessário distinguir: pesquisa é uma coisa; lavra, outra. Misturar
pesquisa com lavra e dizer que tudo isso dá prejuízo ou não passa
de bilhete de loteria é asserção perigosa, porque retirará da arena
quantos pudessem interessar-se em descobrir petróleo - capitalistas, indústriais ou mesmo técnicos. Nenhum técnico arriscará seu
nome numa aventura. O próprio problema da pesquisa não constitui êsse perigo. Será perigoso, digamos assim, quando não apoiado
na técnica. Analisemos o assunto sucintamente, baseados em números. Admitamos que determinada pessoa disponha de dinheiro
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e resolva efetuar perfurações, orientado, naturalmente, por dados
técnicos, cientificamente . Digamos que essa pessoa se disponha a
perfurar cem poços. A tal loteria daria 15 poços produtores para
êsse grupo, isto é, seriam descobertos 15 campos de óleo. Terá empregado 100 milhões de cruzeiros para a perfuração dos cem poços e
obteve 15 campos de óleo, que valerão, com certeza, bilhões de cru~eiros.

Aí está um argumento que precisa ser analisado com cautela,
porque, do contrário, desmoralizar-se-á o problema de pesquisa. E se
não pesquisarmos, não teremos petróleo.
Um Sr. Deputado -

(Inaudível) .

O SR. PEDRO DE MOURA - O problema do petróleo, no
Brasil, está colocado sob o signo da urgência. E' urgente descobrir
e extrair petróleo. Não se trata apenas de esclarecer se há ou não petróleo, mas de encontrá-lo, realmente. Êste é o problema. Certo, entretanto, é que, para descobrirmos petróleo, devemos empregar determinada soma de recursos na pesquisa - parte fundamental.
O projeto governamen~;al dedica a pesquisas 5 bilhões de cruzeiros - 1 bilhão por ano. Ora, com êsse dinheiro, não estaremos
habilitados a dizer, na expressão do General Juarez Távora, se vamos encontrar petróleo para abastecer o mundo todo ou, sequer,
se o vamos encontrar, pois, conforme ressaltei, ninguém pode fazer
semelhante afirmação. Po4e-se falar em probabilidades, mas não
se pode afirmar.
Logo, se a questão está assim esquacionada, se é vital para o
Brasil ter petróleo e se, nq entanto, não podemos dizer que, com
5 bilhões de cruzeiros, recurso dedicado a êsse setor, encontraremos
petróleo, pergunto: Não será o caso de serem criadas tôdas as facilidades, oferecidas tôdas as vantagens compatíveis com a segurança nacional - êste é outro ponto a discutir - no sentido de que,
além de o Estado brasileiro, outros elementos particulares, sejam
mesmo estrangeiros, empreguem dinheiro na pesquisa, de forma a
canalizarmos para a pesquisa todos os recursos que possamos obter?
Esta, a indagação que desejava formular.
O Sr. Daniel Faraco -- (Inaudível).

O SR. PEDRO DE MOURA - A pergunta do Deputado Faraco
constitui quase que uma qas conclusões a que cheguei e me per~
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miti apresentar, à guisa de ponto de vista pessoal. Nas anotações que
fiz, como sumário, consta a necessidade de salientar que o problema
não pode ser resolvido em curto prazo. A meu ver, não nos deve preocupar a questão de produzir petróleo em quantidades abundantes
ou extraordinárias. Porque não podemos dar um salto. Nenhum
país do mundo deu êsse salto. Temos o exemplo do Canadá, que
lutou, perseverantemente, durante cêrca de 80 anos nesse problema. Com estudos de pesquisas e geofísicas intensificados,
com conclusões de técnicos de responsabilidade, é natural esperarmos resolver o problema de descobrir maiores reservas
para o País. O volume dessas reservas ninguém poderá dizer
qual seja, serão elas de proporções extraordinárias ou relativamente modestas. Se, em condições especiais, escolhendo as melhores áreas - aquelas que os técnicos, depois de um trabalho de
seleção, apontarem como sendo as mais prováveis produtoras de
petróleo - e as pesquisando, por desgraça, depois de cinco anos,
não conseguirmos, ainda assim, petróleo, então o problema tomará
aspecto muito mais grave, uma vez que nenhum capital iria explorar as zonas mais difíceis, ninguém arrisca muito dinheiro assim
em petróleo.
A indústria de petróleo envolve, realmente, muito dinheiro.
Tinha feito o cálculo de que, para o ano. de 1952, poderíamos
despender 350 milhões de cruzeiros. E' um ano em que a verba orçamentária vai apenas a 112 milhões. Estou fazendo êste cálculo
pessoalmente, para aplicação de recursos na Bahia.
Um Sr. Deputado -

(Inaudível) .

O SR. PEDRO DE MOURA - A Petrobrás dependerá, naturalmente, de V. Exª". Refiro-me a recursos a serem empregados pelo
Brasil, salientando que, a meu ver, quer dispondo de recfursos no
País ou obtendo-os, com 350 milhões de cruzeiros, não poderíamos
dar um maior contingente de trabalho ainda em 1952. :S:sse contingente de trabalho não seria exclusivamente aplicado em perfurações. Teriamas de planejar aquisições de materias, de intensificar estudos geológicos e geofísicos, de renovar material muito usado atualmente em serviço na Bahia, onde sondas de 12 anos ainda
estão perfurando, evidentemente, em condições precárias.
Não é aconselhável pegar em 1 ou 2 bilhões de cruzeiros para
aplicá-los, instantâneamente, no problema do petróleo, porque nada
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se pode fazer com muito dinheiro, sem um prévio programa delineado. (Muito bem). Se não contarmos com áreas estudadas, de
nada valerá termos em mão 10 ou 20 bilhões de cruzeiros.
Um Sr. Deputado -

(Inaudível) .

O SR. PEDRO DE MOURA - ~les também não inverterão grandes somas, inicialmente, porque não podem p1Jrder. Não virão, certamente, trazer bilhões e bilhões de cruzeiros para cá. O problema
não comporta tais despesas.
Um Sr. Deputado -

(Inaudível) .

O SR. PEDRO DE MOURA desde 1850 ou 1860 e tantos.
Um Sr. Deputado -

No Canadá estão trabalhando

(Inaudível) . .

O SR. PEDRO DE MOURA - Atualmente, verifica-se um
rush, uma carreira de capitais e companhias para o Canadá. (Trocam-se apartes).

Se dispusermos, em 1~53, 54 e 55, respectivamente, de 650 milhões, 900 milhões e 1 bil]lão e 200 milhões de cruzeiros, faremos
trabalho já de maior envergadura. Nesses montantes, não estou levando em conta as refinarias e os transportes, mas apenas, pesquisa e lavra. Quer dizer: em quatro anos, incluído o atual, poderiamas
despender 3 bilhões e 100 milhões de cruzeiros na pesquisa e lavra
do óleo. :msse dinheiro se p.estinaria à formação de técnicos, a estudos de áreas promissoras no País, à determinação de estruturas e
pontos a perfurar. Concomitantemente, à medida que os resultados
nos viessem chegando às mãos, programaríamos o material de perfuração dentro de um critério que nos permitisse, logo que as zonas estivessem estudadas, atacar, imediatamente, o problema dos
poços pioneiros.
Um Sr. Deputado -

(Inaudível) .

O SR. PEDRO DE MOURA - Faça-se pesquisa com o dinheiro
fornecido pelo Govêrno. 1!,alo como funcionário de uma entidade.
Um Sr. Deputado - Sim, mas o problema não é êste. A nós cabe
nos autolimitarmos quanto ao dinheiro a empregar nas pesquisas.
Minha pergunta se refere à criação de facilidades. Não sei que espécie de contratos ou sistemas se adotam no México ou onde fôr,
mas devemos criar facilidades para que outros que não o Estado,
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seus órgãos oficiais, apliquem seu dinheiro, evitando o emprêgo do
dinheiro recolhido através dos impostos ou empréstimos oficiais.
Refiro-me ao dinheiro que o particular inverte para, depois, tirar
seu lucro. Deviamos criar facilidades, oferecer vantagens para que,
em vez de os Cr$ 100.000.000,00, tivéssemos 20 ou 30 bilhões, não
do Estado, consagrados à pesquisa e exploração do petróleo.
O SR. PEDRO DE MOURA - Não espere V. Ex.ª êsses 20 ou
ao bilhões...
Um Sr. Deputado - Seriam obtidos em concorrência de esfôrço. V . Ex. a declarou que a exploração é rendosa.
O SR. PEDRO DE MOURA - A exploração; não a fase de pesquisa e perfuração de pioneiros.
E' preciso dividir o problema em dois aspectos perfeitamente
definidos: temos uma área na Bahia sôbre a qual não há qualquer
dúvida - é zona petrolífera. A questão é desenvolver trabalho,
buscar maiores reservas. Neste particular, não há pontos de vista
divergentes. O problema já tende, lá, mais para o lado da exploração,
da atividade comercial. Tudo isso é trabalho pioneiro, de pesquisa,
do célebre wild cat ou poço pioneiro. E' possível que venham 20
bilhões de cruzeiros num ano, de quaisquer fontes, mas, positivamente, não me entusiasmo com a idéia, pelo lado prático, porque,
a meu ver, não é realizável.
Um Sr. Deputado - Parece-me tão perigosa essa assertiva tenho esta impressão, estou procurando esclarecer - quanto àquele preconceito a que V. Ex.ª aludiu de que pesquisa e exploração
representam mera loteria, não dão resultados. Na verdade, há um
aspecto lotérico na questão, mas não tão integral, tão perigoso
quanto êsse preconceito; será outro: o de o Brasil, que está vivendo
uma época de mística do petróleo, pôr tôda a sua confiança na Petrobrás, nesta organização oficial, descurando a atuação de capitais não oficiais, isto é, privados, venham de onde vierem, para o
trabalho da pesquisa, de descobrir e fornecer petróleo.
O SR. PEDRO DE MOURA - Um outro ponto deve ser observado, com relação a isso: há áreas no resto do mundo, mais atrativas, do que o Brasil, para pesquisa de petróleo. O capital de fora
encontra mais atração em outros países, cujas objetividades, digamos assim, em matéria de petróleo, são mais evidentes e cujas leis
facilitam essas explorações, essas pesquisas e entradas de dinheiro
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do exterior. Diversos dêsses países, entretanto, não conseguiram
recursos dessa natureza.
Há excesso de óleo no mundo. E' preciso não esquecer êste ponto fundamental. O mundo não se ressente de escassês de petróleo.
O que ocorre, no mundo, hoje em dia, é um fenômeno muito
interessante: estamos, ainda, com a idéia da guerra. Vivemos a
guerra passada, lembramo-nos dela e temos pavor da guerra futura.
E todos sentem que, se faltar petróleo no País, o País parará. Parará, realmente, não resta a menor dúvida, mas o mundo tem bastante petróleo ainda. Pode-se negociar o óleo, efetuar trocas de
óleo entre os diversos países. Ainda há muita reserva de óleo no
mundo. Não estamos em face do perigo de esgotamento. Ora, partindo dêste princípio, é claro que as regiões ricas atrairão, em primeiro lugar, os capitais. Algumas - dirá V. Ex.ª - como o Golfo
Pérsico, já têm suas dificuldades. Concordo. Acabamos de assistir
a um espetáculo - o caso do Irã ...
Um Sr. Deputado -

Estamos assistindo.
1

O SR. PEDRO DE MOURA - . . . e estamos assistindo. Mas
há regiões ricas, no mundo, onde êsses capitais, no momento impossibilitados de entrar, entrarão, provàvelmente, amanhã. Nessas zonas ricas, como o Golfo Pérsico, a média do rendimento dos poços
produtores, diàriamente, é de alguns milhares de barris, 10 a 11.000
barris em certos casos, enquanto que nos Estados Unidos, essa média vai de 9 a 11 barris por poço. Pois bem, na Venezuela, a média
atinge apenas a 212 barris. A desproporção é imensa. Há zonas riquíssimas em óleo. Ora, não podemos afirmar seja o Brasil uma
dessas zonas riquíssimas, capaz de atrair imediatamente, os capitais estrangeiros. Prefiro, Deputado Faraco, encarar o assunto sob
outro aspecto.· Não virão ê&Ses grupos estrangeiros em grande número, fazer estudos, primeiramente, nos quais levariam três, quatro,
cinco anos. Não gastarão êsse dinheiro. Tenha a impressão de
que um grupo estrangeiro não despenderá êsses 3 bilhões de cruzeiros em quatro anos, no Brasil. Interessa-lhes, muito mais, adescoberta das jazidas do que êsse trabalho pioneiro. Os grupos independentes, nos Estados Unidos, são pràticamente, os que descobrem
óleo. Descobrem-no e vendem as jazidas aos trustes. E' elevado o
número de grupos independentes nos Estados Unidos. Principalmente êles se dedicam a essa matéria.
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Um Sr. Deputado - E não poderíamos ter êsses grupos independentes no Brasil? (Inaudível).

O SR. PEDRO DE MOURA - De minha parte, eu daria meu
esfôrço, mas não posso responder pelo todo.
Sua tese prova uma coisa: que não podemos ficar esperando que terceiros venham descobrir óleo para nós.
Conseqüentemente, a Petrobrás se justifica como imperativo nacional. Não há dúvida alguma.
O SR. PEDRO DE MOURA - Queremos dinheiro para trabalhar.
Um Sr. Deputado- Paralelamente, não devemos descuidar, repito, a criação de vantagens e facilidades, a formação de um ambiente propício, enfim, para que grupos independentes se lancem
na pesquisa, apliquem nessa atividade seu dinheiro. Porque não
devemos pôr tôdas as nossas esperanças numa organização oficial
como essa.
O SR. PED:RO DE MOURA - O Dr. Faraco me permitirá apresentar mais uma dúvida. Não estou defendendo nenhum ponto de
vista: desejo, apenas, responder a V. Ex.ª.
Até 19.431, qualquer pessoa, brasileiro ou estrangeiro, quaisquer
grupos, brasileiros ou cem por cento estrangeiros, podiam pesquisar petróleo no Brasil e não vieram. Com a Lei de Minas, de 1934,
até hoje alguns pequenos grupos de brasileiros trataram do problema, fizeram pesquisas, uns em Sergipe, outros na costa da Bahia.
O Dr. Guinle resolveu gastar algum dinheiro na costa da Bahia.
Fêz, ali, alguns furos e acabou perdendo quanto aplicou. Adquirimos suas sondas. t:sse trabalho foi feito pelo Dr. Guinle e pelo Dr.
Fróis de Abreu. Nessa atividade, registraram-se ainda pequenos grupos em outros Estados, mas em número insignificante. Seria capaz
de asseverar a V. Ex.ª que não passam de dois ou três grupos. E isso,
após 16 anos de pesquisa de petróleo.
Um Sr. Deputado -

O Sr. Daniel Faraco -

(Inaudível) .

O SR. PEDRO DE MOURA - A mesma legislação, Deputado
Faraco.
Um Sr. Deputado - Não será depois da legislação?
O SR. PEDRO DE MOURA - Não. Na minha opinião, não é
depois da legislação. O negócio não é atrativo para os nossos capita-
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listas. Então, uma das funções do Estado é resolver tais assuntos.
o Estado tem de tomar a si o encargo, para dar ao Pais uma riqueza
que está no subsolo e para cuja descoberta seus filhos acham não
ser atrativo gastar dinheiro. Será, acho, tarefa do Estado, e das
mais gratas.
Um Sr. Deputado -

(Inaudível) .

o SR. PEDRO DE MOURA -

A lei permite que qualquer companhia brasileira trabalhe. Darei ligeira explicação a V. Ex.ª. Também sôbre outro ponto tenho ouvido falar muito: é sôbre essa imensa área sedimentar do Brasil, de 3 milhões de quilômetros quadrados. Devemos saber que essa área é simplesmente mapeada como
área sedimentar. Exatamente por falta -de recursos, o Govêrno
ainda não pôde dizer, com relação a grande parte dela: esta área é
boa, esta área não presta. Já podemos eliminar muitas áreas. Há
poucos meses eliminamos tôda a faixa costeira do Nordeste, desde
Pernambuco até o Rio Grande do Norte, com 2 meses de trabalho
de geofísica. Não aconselhamos ninguém a pesquisar petróleo ali,
porque não existe espessura de sedimentos. Ora, êsses 3 milhões de
quilômetros quadrados poderão conter áreas isoladas de grandes
possibilidades. Dentro de µm ano, desde que tenhamos recursos dinheiro e técnicos - poderemos apresentar êstes resultados. E'
preciso, portanto, que es~a imensidão de território nacional não
constitua uma espécie de fantasma, para que não se possa resolver o
problema. E' realmente e~tenso o território nacional, onde existem
zonas inóspitas, como a Amazônia. Aliás, não tão inóspita: vivi
15 anos no Vale do Amazonas. Pode-se viver ali. O homem nessa região não é um intruso, como disse Euclides da Cunha. :mste é um
ponto que também tinha anotado em minhas conclusões.

o SR. PRESIDENTE -

De acôrdo com o que ficou assentado,
vamos encerrar nossa reunião. Amanhã, o Dr. Pedro de Moura continuará, às 20,30 horas, sµa excepcional exposição (palmas) e digo
excepcional tanto no ser+tido patriótico, como no de seu brilhantismo. Direi, apenas, o se~uinte: o próprio Dr. Pedro de Moura é a
maior prova, o maior índice objetivo de que o Brasil tem capacidade
para resolver o problema do petróleo nacional. (Muito bem. Palmas).

SEGUNDA EXPOSIÇAO EM 8 DE FEVEREIRO DE 1952
Presidente: Sr. Deputado Eflison Passos

O SR. PEDRO DE MOURA - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Srs. Senadores, desejo fazer uma ligeira síntese, em poucos minutos, das conclusões - digamos assim - da palestra inicial da primeira exposição feita na Comissão Conjunta.
Tive oportunidade, hoje, de ler, ràpidamente, em um dos órgãos
da imprensa, haver eu declarado ser necessário gastarem-se três
bilhões e cem milhões de cruzeiros, simplesmente na pesquisa. A
notícia não está inteiramente de acôrdo com o meu ponto de vista
expendido aqui.
Eu disse que estavam fora daquele cálculo apenas os transportes e as refinarias. Portanto, automàticamente, inclui a fase de
lavra, acaso necessária nesse período, porque quem despender grande importância em pesquisas de novos campos de óleo poderá encontrá-los e imediatamente iniciar a exploração. Logo, a verba
conjunta de três bilhões e cem milhões - tive oportunidade de
esclarecer, em virtude de aparte do Deputado Daniel Faraco, ser
êste exatamente um dos pontos que constituem uma das conclusões das apreciações que vinha fazendo - é um total que
se destina a dois fins: pesquisa e exploração. Acentuei, também, que, na minha opinião, havia engano, uma ligeira confusão de idéias relativamente à pesquisa e à exploração, pois
é costume confundirem-se estas duas fases como tremendamente perigosas para a aplicação de capitais. A fase de pesquisas envolve, realmente, riscos; é a fase em que se vão explorar territórios novos em busca de poços de petróleo, e as perfurações pioneiras naturalmente atingem lugares onde não há petróleo - os célebres poços secos. A fase de exploração, entretanto,
dá lucro comercial, é trabalho garantido. Fiz tal distinção - creio
haver insistido várias vêzes neste ponto - para eliminar a idéia
de qu~ refinar é a única tarefa que dá lucro em petróleo. Explorar
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petróleo também dá lucro, porque os pequenos grupos e muitas companhias não refinam, mas têm lucros apreciáveis na venda do eru
extraído dos poços.
Quando terminei, na sessão passada, a palestra que vinha fazendo, estava exatamente apreciando a fase de produção e já havia
aludida à questão de recuperação secundária das jazidas. Estava
exatamente expondo idéias gerais sôbre manutenção de pressão para evitar delapidação da jazida em pouco tempo. Citei o caso de injeção de água na base das jazidas e o da repressão de gás no tôpo
da jazida, pois numa jazida o gás fica sempre na parte superior,
o óleo imeditamente abaixo do gás e a água na base. Citei também
a circunstância de haver duas fôrças propulsaras para expelir o
óleo para a superfície: a fôrça propulsara.que vem do gás, da capa
de gás e do gás dissolvido no óleo e a fôrça propulsara ou empuxo
que a água da base da jazida vai operando na rocha porosa, cons.
tituindo uma fôrça propulsara para expelir o óleo para a superfície.
Lembrei-me hoje de trazer um tipo de rocha petrolífera para
mostrar o que é realmente uma jazida de petróleo. Na jazida, o petróleo está em rochas porosas. Esta amostra é de uma jazida de
óleo. E' o arenito petrolífero de Candeias, do primeiro poço perfurado fora de Lobato. Vê-se, pois, que o óleo consegue impregnar
as areias, e não fica em estado líquido. Esta amostra é muito antiga, do ano de 1940. Naturalmente, já está bastante oxidado o óleo,
mas ainda se pode perceb~r o cheiro e a natureza da rocha armazenadora do petróleo. Esta digressão visa apenas mostrar o tipo
de jazida de rochas porosas que contém o óleo.
Havia feito referência, na parte da produção, à questão de injeção de gás e de água. No campo de Candeias, na Bahia, por exemplo, não existe água na base da jazida. As areias estão impregnadas
de óleo e têm, na parte superior, o gás, mas, na parte inferior, não
se encontra água. De modo que, no tipo de jazida de Candeias, o óleo
é produzido simplesmente pela fôrça propulsara do gás. V. Ex.••
terão imediatamente a idéia de que, se êste gás fôr consumido ràpidamente, a jazida estará fatalmente perdida, porque não haverá
fôrça propulsara para expelir êsse óleo. O estudo lá é feito de tal
modo que se produz a menor quantidade possível de gás por barril;
óleo prod11z-se na superfície. Já temos estradas prontas e material
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encomendado para injetar gás na capa de gás da jazida. Utilizaremos o gás da jazida de Aratu. Uma parte dêle naturalmente será
injetado, sob pressão, no tôpo da jazida, a fim de promover - digamos a expressão - a recuperação secundárie, da maior quantidade possível do óleo.
Em conseqüência da fase de industrialização que já iniciamos
no Brasil, com a produção de petróleo nos campos de Candeias e
Itaparica para a Refinaria de Mataripe, já se produziu, até hoje,
mais de um milhão de barris de óleo. :f!:ste total deve estar exatamente em tôrno de um milhão e quatrocentos mil e poucos barris.
A Refinaria de Mataripe tem consumido óleo de Candeias, desde
o princípio de seu funcionamento. Se fôr avaliado em cruzeiros o
óleo fornecido, até 31 dedezembro de 1951, àquela Refinaria, teremos cifra superior a 37 milhões. Em 1951, foram fornecidos exclusivamente do campo de Candeias - creio - 597 mil barris de petróleo à Refinaria de Mataripe. Esta Refinaria, como todos sabem,
tem capacidade para tratamento de 2. 500 barris de óleo diàriamente.
A construção da Refinaria de Mataripe foi a primeira etapa
final da industrialização do óleo da Bahia. Iniciou-se esta construção em 1949, e a Refinaria passou a produzir em setembro ou outubro de 1950. A sua produção diária é de cêrca de 150 a 180 mil
litros de gasolina, com um teor de 75 octanas. Gasolina comercial
de ótima qualidade. A produção diária de querosene é da ordem de
20 a 25 mil litros. A produção de óleo diesel é da ordem de 40 a 45
mil litros diários. A de óleo combustível é da ordem de 120 a 125
mil litros diários. :f!:stes os quatro produtos comerciais da Refinaria
de Mataripe. Estão sendo transportados para Salvador e entregues
a diversas companhias distribuidoras para o comércio. O Conselho entrega, a granel, em Salvador, os produtos às Companhias, em
quantidade que dá para o consumo da Bahia. E' mais ou menos o
consumo atual daquele Estado. Estão, assim, evidentes os resultados desta fase que eu chamei de segunda etapa do problema do
petróleo no Brasil.
Em virtude dos novos estudos, podemos dizer que a reserva
total dos campos de óleo da Bahia é da ordem de 50 milhões de
barris. :ll:ste total se refere aos campos de Candeias, D. João e Itaparica. Não estão incluídas, portanto, no mesmo total, as reservas
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dos campos recentemente descobertos, que ainda vão ser desenvolvidos. Ainda não se possuem dados para avaliar a reserva de cada
um.
Conseguiu-se, na Bahia, em 1951, extraordinária expansão da
área petrolífera. :íl.:ste o fato, no meu entender, de maior relêvo,
desde que se descobriu petróleo na Bahia. Desde que se positivou
a existência do primeiro campo comercial de óleo naquele Estado, o
fato de maior importância, na minha opinião, em todo êste período, é a expansão extraordinária da área petrolífera. Abrange ela
120 a 130 quilômetros de distância até o último Campo de Pedras
recentemente descoberto. Nessa área, o óleo está a uma profundidade de 160 metros, quer dizer, corre como água êste óleo muito
leve, o mais leve que há na Bahia, e sua produção fica baratíssima.
Aliás, todo o óleo daquele Estado é de elemento parafínico que se
presta extraordinàriamente para a produção de lubrificantes. E'
um dos tipos mais caros do mundo, justamente por constituir a
base da fabricação de lubrificantes.
Vou tentar agora apr~ciar algumas modificações fundamentais
que influem no problema do petróleo no Brasil.
Analisados os fatos concretos e a história do desenvolvimento
dos trabalhos de pesquisa e exploração do petróleo na Bahia, achamo-nos hoje em condiçõe13 de sugerir algumas idéias que podem ou
11.ão influir decisivamente no desenvolvimento dêsses trabalhos.
E' o que me proponho :fazer em poucas palavras para acentuar
quais as dificuldades, qu~is as facilidades, quais os resultados. Vencidas as dificuldades, poderemos trabalhar com mais desafôgo.
Apontei o meio físico como uma das condições que influem sôbre o problema no Brasil. Ora, temos grande extensão de áreas sedimentares no país. Quando se fala em áreas sedimentares, torna-se
preciso não confundir com áreas petrolíferas . Isto é outra coisa.
Convém constantemente frisar êste ponto, porque ultimamente, na
imprensa, em publicações e conferências, se faz alusão à grande
extensão territorial dos nossos sedimentos, aliando-se essa idéia à
presença do petróleo no Brasil. Essa questão precisa, portanto, ser
perfeitamente definida.
Nem todo sedimento contém petróleo. Uma área sedimentária
extensa exige, pois, estudos e conclusões.
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O SR. PRESIDENTE - Peço licença ao ilustre orador para uma
pequena interrupção. Honra-nos com sua presença o nobre Deputado Nereu Ramos, digno Presidente desta Casa, a quem convido, em
nome de todos, a tomar parte na nossa pequena reunião. (Palmas).
O Sr. Maurício Joppert - Mas o terreno sedimentário não
constitui uma condição essencial?
O SR. PEDRO DE MOURA - E' condição necessária, não
suficiente. Nem todo terreno sedimentário pode conter petróleo.
Há uns chapadões no interior do Brasil, nas zonas de Mato Grosso
e Goiás, que possuem terrenos sedímentares, cuja espessura, em
certos lugares, é muito pequena. Muito sedimento se acha no embasamento cristalino. Assim, região como esta não se pode eliminar sem estudo. Entretanto, à primeira vista, já se pode afirmar
que, se a espessura é pequena, certamente as probabilldades de
conter jazida de petróleo são bastante escassas.
Acontece ainda que determinados chapadões, no interior, são
rochas depositadas pelos ventos, isto é, não depositadas em encosta
de mares antigos. Não têm, portanto, vida orgânica e, se não têm
vida orgânica, não podem gerar petróleo; não podendo gerar petróleo, não podem acumular petróleo e ter jazidas, pois o óleo provém de deposição de vegetais e animais.
Um Sr. Deputado -

(Dá um aparte).

O SR. PEDRO DE MOURA - E' o caso do Campo de D. João,
de pequena profundidade (trezentos metros). O Campo de Pedras
tem cento e sessenta metros. Não quer dizer que, quando se formou
petróleo alí, êsses campos tivessem tão pequena espessura de sedimentos. Só depois de períodos geológicos sucessivos, os fenômenos
de erosão retiraram a grande capa de sedimentos que se achava
por cima da jazida.
O essencial é que os terrenos sedimentares para formação de
petróleo estejam em grandes pacotes, portanto em grande espessura.
A situação de diversas áreas é outro problema para o qual cumpre chamar atenção, em virtude da influência que pode exercer
na pesquisa e na exploração do petróleo. Areas difícieis, distantes,
despovoadas, cobertas de mata, como muitas da bacia amazônica,
-10-
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naturalmente exigem muito maior esfôrço e dispêndio de dinheiro,
em proporção duas e três vêzes maior que outras áreas .
Inúmeras dificuldades se antepõem nêste caso, quer para a
pesquisa, quer para a exploração. Isto não significa que seja impossível pesquisar áreas situadas no extremo ocidental do Brasil,
no Território do Acre, por exemplo. E' perfeitamente possível, apenas essa pesquisa custa mais caro. Pergunta-se mesmo de que maneira, havendo petróleo no Acre, sairia o óleo. Fàcilmente, por oleodutos, com extensão de 600 a 700 quilômetros, para atingirem os
rios navegáveis.
~ste obstáculo, portanto, não é intransponível. Há oleodutos
na América do Sul, na Colômbia, com 600 quilômetros. Nada extraordinário seria, pois, construir-se um-oleoduto dessa extensão no
Brasil.
Todos êsses elementos, porém, como acentuei, dificultam o problema e encarecem a exploração em certas regiões.
A política seguida P,elo Conselho no Vale Amazônico, por exemplo, visa iniciar a pesquisa, primeiramente nas zonas mais acessíveis, prosseguindo ao loµgo do grande rio em busca das áreas mais
interessantes. Naturalmente chegará a oportunidade de se alcançar
o extremo ocidental da bacia no Acre, a fim de pesquisar-se também lá.
Pretendi salientar as dificuldades de ordem geográfica, de
ordem física.
Agora, vejamos o nosso meio industrial.
A indústria de petróleo exige material próprio de aços especiais,
de alta qualidade em muitas de suas ferramentas. Em conseqüência, somos obrigados a importar grande quantidade de máquinas.
Levando em conta a quantia gasta na Bahia, durante muitos
anos, na pesquisa e exploração, dispomos dos dados suficientes para
afirmar que, nas condições atuais, importamos dos Estados Unidos,
a fim de prosseguir os trabalhos naquela região, material que corresponde a 40 % das despesas totais feitas naquele Estado.
Quer dizer, em qualquer cálculo a fazer, relativamente a recursos, deve-se apreciar a necessidade de transformar em divisas 40%
dos cruzeiros indispensáveis à pesquisa e à exploração, num determinado espaço de tempo.
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O nosso meio industrial tem melhorado sensivelmente. Não
ilerá, portanto, de estranhar que, para o futuro, possamos fabricar
muita coisa no Brasil, como peças e equipamentos necessários à
indústria petrolífera, os quais atualmente importamos.
Já encontramos apoio na excelente usina siderúrgica de Volta
Redonda, que, com a ampliação de seus trabalhos; no futuro assim esperamos - reduzirá gradativamente a importação de materiais especializados para a indústria petrolífera. Dessa forma
acumularemos divisas, evitando assim a sua exportação na compra de materiais.
Outro ponto importantíssimo, em qualquer organização industrial, em qualquer ramo da atividade, é o material humano de
boa qualidade.
Até hoje lutamos com dificuldades tremendas no que concerne
à formação de técnicos em petróleo.
Conforme declarei na sessão anterior, iniciamos com autodi"'.'
datas, rapazes com espírito pioneiro, com espírito de sacríficio.
Vencendo as maiores dificuldades, fundamos uma escola que veio
a formar um pequeno núcleo de técnicos que se dedicavam ao problema de pesquisa de petróleo.
Com a descoberta de óleo na Bahia e sua intensiva pesquisa e
exploração, evidentemente precisavamos melhorar o material humano necessário a fim de nos libertar dos técnicos estrangeiros, não
porque haja queixas a respeito de sua atividade, pois trabalham
corretamente na sua maioria ou na quase totalidade em nosso meio,
mas porque um país como o nosso, que deseja pesquisar e explorar
petróleo, precisa pensar em possuir técnicos nacionais.
Cumpre preocupar-nos não só com a procura do petróleo, mas
com os técnicos, para não ficarmos escravos de outros países.
Cada vez que se abre um campo de petróleo, temos de fazer contratos com estrangeiros, técnicos de produção de oleodutos, de refinarias e ir buscar engenheiros especializados no assunto fora do
Brasil.
A Bahia deve orgulhar-se de possuir uma escola em seu território, de estar formando técnicos que trabalham hoje em diversos
Estados. Nessa escola, o engenheiro ingressa trabalhando como operário e passa pelos mesmos estágios que um operário especializado
na sonda como nos outros setores de trabalho, alçando a posição de
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engenheiro com responsabilidade no serviço, depois de fazer um
treinamento completo, que pode atingir de 8 a 14 meses.
Paulatinamente e com os poucos recursos de que dispõe o serviço de petróleo na Bahia, temo feito ali uma escola de técnicos
brasileiros em Geologia de petróleo, em Geofísica. em perfuração de
poços, em produção e transporte de petróleo, abarcando diversas
utilidades em que se subdivide a complexa indústria petrolífera.
Um número substancial de técnicos já foi formado dessa maneira, na verdadeira escola prática que o Conselho Nacional do Petróleo mantém nos seus trabalhos do Serviço Regional da Bahia e
tem sido preocupação máxima da minha administração naquele
setor desde 1945 formar técnicos, para que tenhamos rapazes com
conhecimentos suficientes para desempenhar funções de responsabilidade na execução dos trabalhos.
A princípio, foi difícil conseguir que os engenheiros se submetessem aos misteres do treinamento como operário; insistimos todavia nesta prática e hoje a percentagem daqueles que se dedicavam
a serviço e que ficam con.io técnico da organização é bastante alta
e é sobremodo animador p resultado obtido. Pena é que não possamos treinar maior número de rapazes, porque estamos sempre cerceados pela escassez de recursos e há constante falta de verba para
atender às menores necessidades do serviço. É indispensável que
fixemos a nossa atenção, porque o que fêz a grandeza da indústria
do petróleo nos Estados Unidos e em outros países não.foi o dinheiro
das companhias ou dos trustes, mas que essa grandeza está sim·
plesmente baseada naquilo que representa a formação dos técnicos. A grandeza da indústria do petróleo e o desenvolvimento dessa
esplêndida indústria, as ;suas conquistas se deve exclusivamente à
formação de técnicos nas Universidades americanas ou em outros
países petrolíferos.
Para atender ao des~nvolvimento de trabalhos de petróleo no
Brasil, no meu ponto de vista, é indispensável que cuidemos também do problema de formação de técnicos e já se faz tardar a fundação de cursos especializados nas nossas Universidades, para fornecer títulos de geólogos de petróleo, engenheiro de petróleo, e
.especialistas em diversos outros setores desta tão vasta indústria.
:Se não agirmos desta maneira, não importa ter muito dinheiro para
resolver o assunto, porq~e nos vai faltar, especificamente, material
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humano de formação técnica para atender ao desenvolvimento da
indústria no nosso País. Valho-me da oportunidade para solicitar
aos eminentes membros do Poder Legislativo do Brasil, para implorar mesmo, no sentido de que, como representantes da Nação, dêem
o seu concurso facilitando, com lei adequadas, a criação de cursos
especializados de petróleo no nosso País.
Particularmente, permito-me sugerir a V. Ex.11 • a criação
de um curso de Engenheiro de Petróleo na Escola Politécnica da
Bahia, onde tôda uma miniatura da indústria petrolífera se faz
alí presente com trabalhos os mais variados de Geologia, Geofísica,
perfuração, produção, transporte e refino de petróleo. Um curso
como êste em Salvador proporcionará aos estudantes a oportunidade de, paralelamente, com o curso teórico acompanhar em trabalhos práticos, as diversas modalidades de serviços executados na Bahia. Na regulamentação do mesmo, poder-se-á exigir que a emissão
do diploma fique condicionada a um trabalho efetivo do diplomando durante cêrca de 6 meses nos diversos setores que fôrem indicados. Também faz-se necessária a criação de um curso de Geologia de petróleo, ciência fundamental na pesquisa e no desenvolvimento da exploração de petróleo, curso êste que, a meu ver, deveria
ser estabelecido na tradicional Escola de Minas de Ouro Prêto,
porque a Geologia de Petróleo é uma especialidade que só poderá
ser dada como curso em uma escola que já tenha especialidade adequada para formação de engenheiros de minas e que, com poucas
cadeiras mais, estará apta a formar geólogos de petróleo, que são
tão importantes e imprescindíveis, principalmente no nosso Pais,
onde há uma grande escassez..
Na situação atual em que estamos colocados na Bahia, parece-me que a criação dos cursos especializados de Engenheiros de
Petróleo e de Geólogos de Petróleo, dentro de poucos anos teremos colhido os resultados de uma política de formação de técnicos
e o Pais saberá reconhecer o esfôrço daqueles que se bateram para
formação daquele curso, porque todo fundamento da indústria
virá depender de técnicos especializados e nós não devemos insistir na política de contratar elementos estrangeiros, quando temos
em mão o elemento humano e aqui podemos formar os nossos
técnicos.
Evidentemente, deveremos também pensar na necessidade de
enviar técnicos especializados ao estrangeiro para acompanhar as
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últimas conquistas da indústria e esta prática deve ser constantemente realizada, pois é com o contacto com os grandes centros
industriais, onde o avanço da ciência se processa constantemente.
Os técnicos especializados podem, com viagens e estudos, periódicamente, avaliar o avanço e aurir novos conhecimentos que sómente poderão ser úteis ao desenvolvimento da nossa incipiente
indústria petrolífera .
A esplêndida organização argentina que era a Y.P.F., adotava,
·-por norma, mandar anualmente aos Estados Unidos dois a quatro
dos seus técnicos de responsabilidade, para, em contacto com as
diversas fases da indústria, utilizarem os seus conhecimentos em
'!'elação a novos métodos e novas conquistas ali executadas.
Na Bolívia, que é país com muito menor produção do que o
Brasil, costumava-se mandar aos Estados Unidos, anualmente, dez
rapazes para tirar o curso de Engenharia de Petróleo e o de Geologia de Petróleo.
A Venezuela tem uma elite, uma grande elite de engenheiros
de petróleo. Embora por si mesma não faça exploração de petróleo,
ela necessita de técnicos 'para a fiscalização e para os diversos trabalhos administrativos. E' bem verdade que esta elite venezuelana se formou quase por acaso, em virtude do govêrno tirano de
Gomez, quando os rapaZies das universidades fugiram de Caracas
para o exterior, onde ialn estudar. Gomez indiretamente prestou
grande benefício à Venezuela: formou essa elite, a atual elite
de técnicos de petróleo ,
E' evidente que não podemos continuar com o sistema de padronizar nossos técnicos em tabelas, de medí-los pelos regulamentos do serviço público. Positivamente, é um êrro procurar estabelecer a indústria petrolífera desta maneira. Os técnicos do Conselho Nacional do Petróleo trabalham em regime de "tempo integral". Levantam-se às 6 horas e, muitas vêzes, acompanham
operações noturnas, seja no setor de perfuração, seja no de produção, de refino ou qualqµer outro. Freqüentemente trabalham 16
horas por dia. Não há limite de tempo de trabalho. O próprio
escritório do Conselho, +1.a Bahia, tem regime industrial. Não trabalha apenas de 11às117 horas, mas das 8 às 17,30, pois as sondas
funcionam dia e noite, como todos os serviços de campo. Assim,
não é justo que a parte administrativa se cinja a poucas horas
de trabalho, dentro dos horários normais das repartições públicas.
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A mim me parece que o salário dos técnicos é parte importantíssima do problema de pesquisa de petróleo. A formação de
um geólogo de petróleo leva quatro a seis anos em trabalhos de
campo. Perder êsse geólogo significa, portanto, sacrificar uma
grande soma de dinheiro. Tive de dizer, em exposição que fiz ao
Presidente do Conselho, em abril do ano passado, que a sina do
Govêrno era simplesmente admitir rapazes para treinamento nos
diversos setores e, três ou quatro anos depois, perdê-los definitivamente. Neste regime de salários ficará o Govêrno sempre exposto
a admitir gente nova, formá-la em determinado setor do petróleo
e perdê-la para outras indústrias. Não pode, portanto, o Govêrno
continuar a pagar os salários atuais; há um geólogo catarinense,
na Bahia, chefe de turma - é um dos valores novos mais brilhantes da classe dos geólogos brasileiros - que ganha Cr$ 6. 080,00
por mês. Em qualquer companhia de petróleo, nos Estados Unidos,
êste rapaz teria um ordenado da ordem de 700 dólares, porque êle
trabalha sozinho e apresenta trabalhos de valor. Pois bem, na
Bahia, êste geólogo ganha menos da metade do salário que pagamos a um técnico estrangeiro que faz serviço da mesma natureza.
E' profundamente injusto . O técnico estrangeiro deve ganhar
um pouco mais. Aceito a premissa, pois êle vem de um pais estranho para trabalhar entre nós, mas a diferença de remuneração
não deve ser tão grande - duas vêzes e meia ou mais. Dêste modo, nós mesmos estaremos reconhecendo a nossa inferioridade,
quando não somos inferiores. Os nossos técnicos são tão bons
quanto os estrangeiros.
O Sr. Alde Sampaio - Se o Conselho contrata estrangeiros,
não pode contratar os nacionais?
O SR. PEDRO DE MOURA - O Conselho podia, em virtude
de uma lei admirável - o Decreto-lei n.0 1.143 - pequena, curtinha, feita com grande habilidade, que dava a maior autoridade a
êste órgão. O Presidente do Conselho podia admitir e demitir quem
quisesse, mas não sei por que artes teve seus poderes cerceados. Todos os seus papéis passaram a ir ao DASP e a outros setores da administração pública. Os cargos do Conselho foram, repentinamente, enquadrados nas tabelas de extranumerários mensalistas, de
extranumerários diaristas, etc. Resultado: temos perdido muitos
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operários especializados da nossa oficina mecânica, onde ganham
Cr$ 1. 600,00 ou Cr$ 1. 800,00, porque particulares mandam buscá-los do Rio de Janeiro para pagar-lhes aqui cinco ou seis mil
cruzeiros. Não é possível fazer indústria de petróleo desta maneira.
O Sr. Mário Altino - Quer dizer então que o Conselho podia
contratar técnicos, mas hoje não pode?

O SR. PEDRO DE MOURA - O Conselho, a princípio, como
disse, se regia por uma lei elástica, flexível, o tipo do Decreto-lei
ideal para disciplinar as atividades daquele órgão. Pela referida
lei, as verbas distribuídas podiam ser automàticamente depositadas no Banco do Brasil. Deus nos livre de ficar sujeitos aos "duodécimos"! Não se pode produzir petróleo com limitação de verba.
Francamente, com "duodécimos" ou liID:.itação de verba estaremos
impossibilitados de trabalhar.
O Sr. Maurício Joppert - O DASP faz uma camisa de fôrça
e a veste em todos.
O SR. PEDRO DE MOURA - Veste e, depois, fica vendo como
é que o sujeito se compqrta dentro dela.
O Sr. Mário Altino -- Com uma sociedade anônima de econo-

mia mista tudo isso aca,baria.

O SR. PEDRO DE !\[OURA - Daí parecer-me que a exploração estatal prõpriamentei dita, sob a forma de repartição pública,
talvez esteja condenada ao fracasso. Se não pudermos aumentar
os nossos quadros, se nãp pudermos pagar melhor aos nossos técnicos, é bem possível que fracassemos dentro de poucos anos, não
obstante os nossos enormes recursos potenciais. (Muito bem).
Daí pensar eu que o trabalho, sob a forma de uma companhia, eliminará tôdas essas dificuldades. Mesmo uma autarquia não daria
resultado.
O Sr. Euzébio Rocha - Uma companhia estatal, com absoluta autonomia, com plena liberdade de ação, poderá desincumbir-se bem de suas atribµições?

O SR. PEDRO DE MOURA - Perfeitamente. Agora, um órgão sob a forma de rep~rtição pública é um verdadeiro perigo.
Resumindo: temos formado alguns técnicos, rapazes de valor,
jovens entusiastas. Poderíamos formar número maior, mas acon-
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tece que a escola, por enquanto, ainda é apenas a Bahia, onde se
trabalha em tôdas as fases da indústria petrolífera, desde os estudos geológicos e geofísicos até as perfurações de "poços pioneiros", perfurações de poços de exploração, produção, armazenamento, transporte, refino e até mesmo na entrega dos refinados às
companhias distribuidoras. Entretanto, o grupo de técnicos formados, em relação ao número de anos em que estamos trabalhando, ainda é muito pequeno. Poderão V. Ex.ªª perguntar, por
que não se formaram mais técnicos? Por absoluta falta de
recursos. Recordo-me que, desde 1946, a partir de julho, êste serviço vive sob regime de compressão de despesas. Não dispomos de
recursos para empreender todos os serviços, somos obrigados a fazer até as menores economias a fim de chegar ao fim do ano com
as sondas trabalhando e com os serviços regularizados. O trabalho tem sido uma verdadeira odisséia e continuamos sempre com
verbas pequeníssimas. Temos 112 mil contos para todo o serviço
de petróleo no Brasil, excluída a parte de 40 mil contos da valorização da Amazônia, quantia destinada, na parte da valorização da
Amazônia, aos trabalhos do Pará. Os 112 mil contos devem custear
os trabalhos de todo o Brasil. A importância é tão insignificante,
que só o programa apresentado pelo Serviço Regional da Bahia, êste
ano, ao Presidente do Conselho, para as atividades que poderiamas desenvolver no Estado, exige cêrca de 150 milhões de cruzeiros. Quer dizer: a verba orçamentária não daria nem para a realização dos trabalhos da Bahia, vamos operar em São Paulo, abrindo perfurações no Município de Angatuba; continuar perfurações em Sergipe e no Maranhão; proceder a escolha de áreas em
Alagoas, no Rio Grande do NQrte, no Pará e no Amazonas.

o Sr. José Guiomard - A renda anunciada por um funcionário do Conselho, referente à Usina de Mataripe, na importância de 60 ou 65 milhões, é renda líquida?
O SR. PEDRO DE MOURA O Sr. José Guiomard cido à refinaria?

Não.

Foi deduzido o custo do óleo forne-

O SR. PEDRO DE MOURA - Não há renda de 70 milhões,
parece-me até que, por ocasião da visita dos Srs. Deputados à Bahia, nas minhas próprias palavras aos Srs. Deputados, as quais
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foram bondosamente impressas no "Diário do Congresso Naci0nal", houve uma alusão ao assunto. Creio haver falado num engano de tipografia. Penso que me referi à importância de 66 milhões de cruzeiros, quando recebi um aparte em que me perguntaram quanto havia rendido a Refinaria de Mataripe. Transferi
o aparte ao superintendente da Refinaria, o químico Pais Barreto, que afirmou ter a Refinaria rendido 66 milhões de cruzeiros.
Entretanto, esta importância absolutamente não é renda da Refinaria, porque até 31 de dezembro de 1951, fornecemos à Refinaria
de Mataripe cêrca de 37 milhões de cruzeiros. Não me recordo porém da importância exata desta quantia até 31 de dezembro.
A Refinaria de Mataripe é uma subsidiária do Conselho, na
Bahia . Tive a meu cargo a construção desta Refinaria . Fui o engenheiro responsável. Depois da sua entrega à Comissão de Mataripe, foi nomeado um superintendente. Posso, entretanto, afiançar que a importância de 66 milhões de cruzeiros, não pode absolutamente ser levada à conta de renda da Refinaria, nem mesmo à
conta de renda bruta, porque a Refinaria não recebe o óleo de graça, e êste fornecimento ~nontou a 37 milhões de cruzeiros de óleo
cru e gás. A renda br-qta da Refinaria seria da ordem de 30 e
poucos milhões, isto sinjl .
O Sr. Euzébio Roclfa - Por ocasião de nossa visita, foi-nos
distribuído relatório em que figura como valor da produção da Refinaria uma importância da ordem de 90 milhões de cruzeiros.
O SR. PEDRO DE MOURA - Não pode ser nem renda bruta
da Refinaria, porque ela não recebeu óleo de graça.
O Sr. Édison Passo$ - Não levaram em consideração o óleo
fornecido à Refinaria. 41iás, devemos lembrar ao nobre aparteante que S. Ex.ª fêz essa pergunta lá, em Mataripe.
O SR. PEDRO DE MOURA - Devo afirmar que essa importância não pode representar a renda bruta. Para precisar a renda, a refinaria teria de computar os 37 milhões de cruzeiros pagos
ao Conselho Nacional do Petróleo.
De outro modo, a Refinaria seria o negócio mais lucrativo
do mundo.
O Sr. Lobo Carneiro - Aliás, o valor do óleo também é renda do Conselho Nacional do Petróleo.
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O SR. PEDRO DE MOURA - Bem, mas há duas entidades,
uma é subsidiária da outra. Tudo é renda, mas sendo a Refinaria
uma subsidiária, não pode dizer que teve tal renda sem computar
a importância do óleo recebido, óleo que não lhe fica de graça.
i!:ste óleo terá de ser contabilizado, senão o serviço de exploração
de petróleo na Bahia seria eternamente deficitário, porque dava
óleo a uma subsidiária. Contabilizamos os 37 milhões de cruzeiros
referentes ao fornecimento de óleo em 1951, pois constituem a
renda da exploração do petróleo na Bahia. E' renda nossa.
O Sr. Lobo Carneiro - O Dr. Plínio declarou que a renda
bruta foi de 68 milhões, da qual se devem deduzir 38 milhões do
valor do óleo .
O SR. PEDRO DE MOURA - Bem, da renda de 40 milhões
ainda teríamos de deduzir despesas com pessoal e material, para
encontrar a renda líquida . Para amortização ...
O Sr. Lobo Carneiro -

E 10 % para amortização do capital.

O SR. PEDRO DE MOURA - No orçamento figuram 19 milhões. Não estou bem a par da importância exata.
O Sr. Édison Passos -

E' da ordem de 20 milhões.

O SR. PEDRO DE MOURA - O lucro líquido?
E' preciso contabilizar o lucro da exploração, porque do contrário a exploração aparecerá aos olhos da contabilidade pública
como onerosa, como deficitária, quando ela é lucrativa.
·
Os próprios 37 milhões que CC?ntabilizamos, referentes ao óleo
fornecido à Refinaria de Mataripe, cobririam as despesas de tôda
a Bahia, porque o ano passado recebemos cêrca de 38 e meio milhões. Quer dizer, a própria produção de Candeias cobriria todos
os trabalhos da Bahia, na parte de recursos recebidos da Sede.
Recebemos recursos da Sede, parte em material e parte em dinheiro posto mensalmente à nossa disposição no Banco do Brasil. Os
recursos recebidos em 1951 atingiram - creio - o total de 38
milhões e meio de cruzeiros, que corresponde à renda da produção
de petróleo no campo de Candeias.
A um valor de Cr$ 50,00 o barril - o que, para o tipo de óleo
da Bahia, óleo parafínico, é barato - deu maís de 37 milhões. Isto
equivale a dizer que só o campo de Candeias, produzindo 2. 500
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barris de óleo, diàriamente, cobriu pràticamente a despesa que a
Sede f êz com o numerário enviado para a Bahia.
O Sr. Lobo Carnei1·0 - E essas despesas são somente as efetuadas com a produção dêsse óleo, ou são ~s despesas gerais?
O SR. PEDRO DE MOURA - São as despesas gerais de todos
os serviços, inclusive as referentes aos trabalhos efetuados no Maranhão, em Alagoas, em Sergipe. Nós não chegamos a receber,
em 1951, 40 milhões de cruzeiros ...
O Sr. Lobo Carneiro -

Então Mataripe financiou ...

O SR. PEDRO DE MOURA - Mataripe, não. O campo de
Candeias. Isto é um exemplo - até um bom exemplo - para
mostrar como a exploração de um pequeno campo deu para cobrir tôdas as despesas que se fizeram, em pesquisa, em lavra, em
diversos setores, nos Estados de Sergipe, Alagoas e Maranhão.
Finalmente, como influências que podem atuar sôbre a pesquisa e exploração de petróleo no Brasil, é necessário analisaremse os recursos de que dispomos, o meio financeiro.
O Govêrno tem desp~ndido, como disse, importâncias que nos
parecem muito pequenas para que se pudesse atacar, com mais vigor, o problema do petróleo. Precisamos de mais recursos, pois
que, sem êles, caminharemos lentamente. E' preciso que se tenha
em mente não ser possív€!1 fazerem-se estatísticas do seguinte teor:
o Govêrno trabalhou dozi~ anos na Bahia, abriu tantos poços; portanto, levará 200 ou 500 anos para abrir tantos poços no Brasil.
O Sr. Édison Passos -

Muito bem.

O SR. PEDRO DE MOURA - Isso não é possível, já que tais
estatísticas não têm cabimento no problema. O que precisamos é
de dinheiro para recupe;rar o tempo perdido. Não é nossa culpa
dessa perda de tempo, pois não temos tido recursos para trabalhar,
nem tampouco para aurµentar a nossa equipe de técnicos e operários especializados, nern ainda para continuar a perfurar intensamente. :6:ste ano, na Bahia, tivemos sondas paradas por falta de
pequenos materiais sobressalentes, como, por exemplo, correntes
de transmissão, que não há no Brasil, pelo que somos obrigados a
importá-las do exterior; não as tínhamos, tivemos que parar a
sonda. Tivemos ainda sondas paradas por falta de cimento, pois,
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tinha-se acabado o estoque, e não havia na praça, por infelicidade
nossa, um só saco para se comprar. Gastamos normalmente, por
mês, centenas de sacos de cimento (3 a 4 mil) para a cimentação
de poços e trabalhos afins da indústria petrolífera. Outro empecilho ao desenvolvimento normal das nossas atividades tem sido
a nossa navegação costeira, que, no transporte das cargas que freqüentemente temos no cais do Pôrto do Rio de Janeiro, leva às
vêzes dias, semanas e até mesmo um mês ou mais para transportá-las para a Bahia. Estamos vivendo uma época curiosa, em que
o comércio da Bahia e do extremo norte do País, principalmente,
é abastecido, em mercadorias, por via aérea ...
O Sr. Lafaiete Coutinho -

E' verdade.

O SR. PEDRO DE MOURA - ... porque não há navegação
de cabotagem. Centenas e centenas de caminhões cruzam as estradas do Nordeste ...
O Sr. Maurício Joppert -

Gastando gasolina ...

O SR. PEDRO DE MOURA - . . . num tráfego rodoviário intenso, consumindo gasolina e encarecendo os produtos, visto serem muito altos os fretes, contribuindo, portanto, para elevar o
custo de vida.
Um Sr. Deputado -

tos ...

Mas com o reaparelhamento dos por-

O SR. PEDRO DE MOURA - O reaparelhamento dos portos,
que é o programa do Sr. Ministro da Viação, é um grande programa, realmente.
Um Sr. Deputado Outro Sr. Deputado -

E, depois, não há navios.
O que não temos são navios; portos, há.

O SR. PEDRO DE MOURA - Eu frisei, ontem, que não houve
interêsse de capitalistas, de grupos financeiros, de ninguém para
pesquisar petróleo no Brasil quando êste Pafs era um campo aberto a quem quisesse pesquisar e explorar petróleo. A Lei de Minas,
o Código de Minas e a Lei de Petróleo possibilitavam a qualquer
Companhia, se assim o quisesse, vir para o nosso País, pesquisar
petróleo, ter grandes áreas à sua disposição, estabelecer-se aqui.
Ninguém quis, nunca tivemos êsse trabalho aqui. O comum no
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Brasil, é que se conheçam os trabalhos realizados pelo Governo
- que são fàcilmente conhecidos - de modo que a atenção dos
grupos interessados sempre se volta para as regiões que já reputamos petrolíferas ou com as possibilidades disso. Há até um exemplo curioso: depois que descobrimos certos campos na Bahia, deram entrada, no Conselho Nacional do Petróleo, pedidos de concessões para o campo de Pedras. Foi necessário que o Govêrno
estendesse a sua área de reservas, porque Pedras estava fora da
antiga área que tinha um raio de 60 quilômetros em tôrno de Lobato. O Govêrno agiu então imediatamente, lançando essa área
de reserva até o São Francisco. Estávamos trabalhando intensamente na descoberta de campos e quando começamos a descobrir
campos fora da zona de reserva, vieram imediatamente os pedidos
de concessão feitos por particulares .
O Sr. Maurício Joppert dêsses pedidos?

Quais eram os principais autores

O SR. PEDRO DE MOURA - São particulares brasileiros eu não sei ao certo quem. são . O processo esteve em minhas mãos,
na Bahia, para informa,r. Não sei, realmente, de quem se trata.
O Sr. Édison Passos -

Oficialmente eram brasileiros ...

O SR. PEDRO DE MOURA - Oficialmente eram brasileiros,
mesmo porque a nossa lei não permite senão a brasileiros natos
fazer pedido dessa natureza. Mas o fato é que o pedido de concessão foi feito, tendo sido necessário ao Govêrno imediatamente
estender a área de reservas até o São Francisco para se precaver,
porque os autores do pedido conseguiriam o seu intento, já que
os seus pedidos estavam dentro da lei. Caberia ao Govêrno, por
intermédio do Conselho Nacional do Petróleo, negar ou não a
concessão.
Por que é que êsse& capitais nunca foram pesquisar em áreas
fora daquelas já estudap.as? Porque o problema de pesquisa é moroso, é lento, tem que &er seguro e, quando se chega a um resultado satisfatório, aquêles que prevêm no petróleo uma riqueza,
querem logo requisitar as áreas estudadas .
'.a:sse é um fato que é preciso lembrar: o Govêrno é que tem
feito êsse serviço. Com uma pequena percentagem de esfôrço particular, raro e perióc;lico, o Govêrno é que tem arcado com os ônus
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dessas pesquisas, fazendo um trabalho de alto valor. Temos áreas
no Amazonas, dentro da floresta amazônica, perfeitamente estudada pelos processos mais modernos - pois fazemos, no Brasil, os
mesmos estudos que se fazem nos Estados Unidos ou em qualquer
outro país petrolífero de importância do mundo.
Estamos fazendo uma seleção de áreas, e é preciso, naturalmente, que o Govêrno disponha de recursos para perfurar nas
mesmas, pois, do contrário, elas terão que ser realmente dadas a
terceiros. A lei vigente permite a qualquer organização de brasileiros natos pesquisar e explorar petróleo. Mas, em geral, essas
organizações não aparecem, só vindo fazer pedidos para os campos
já conhecidos, seja nos de D. João, seja em Pedras.
Um Sr. Deputado - Queria saber se a lei regula também o
caso de um particular brasileiro, que, tendo encontrado petróleo,
o que irá fazer do produto?
O SR. PEDRO DE MOURA - Regula. tlle tem uma concessão.
Um Sr. Deputado - Que irá fazer com o petróleo? Usá-lo?
O SR. PEDRO DE MOURA - Pode usar o petróleo, já que
êsse produto é dêle. Por isso paga os impostos de lei.
Um Sr. Deputado - Mas, que vai fazer com o petróleo?
O SR. PEDRO DE MOURA - tlle pode vendê-lo.
Um Sr. Deputado - Mas, se tirar petróleo da Bahia, vou carregá-lo nas costas? Não temos transporte!
O Sr. Édison Passos - Mas isso é um problema do concessionário!
O SR. PEDRO DE MOURA - É por isso que digo, sempre,
que é preciso planejar, programar para que saibamos o que fazer
após a descoberta do produto. Porque é um produto vendável, e,
seguramente, terá mercado para a sua colocação .
Um Sr. Deputado - Porque aquêle que fôr proprietário de
uma concessão, na qual se descobrisse óleo, teria, naturalmente,
que canalisá-lo e transportá-lo. Não temos meios de transporte,
todos sabemos disso; também o próprio não poderia fazer refinaria, visto ser esta uma concessão do Govêrno. Então concluímos
não adiantar nada gastar-se dinheiro, no Brasil, para tirar petróleo!
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O Sr. Édison Passos -

Vendia o óleo.
A quem?

Um Sr. Deputado -

O SR. PEDRO DE MOURA vêrno !
O Sr. Édison Passos -

As próprias refinarias do Go-

A Refinaria de Mataripe.

O SR. PEDRO DE MOURA - A Refinaria de Mataripe ou
Cubatão. Esta última tem uma capacidade de 45 mil barris.
O Sr. Eusébio Rocha - Mas êsse é um problema de falta de
capacidade financeira, que o inibia de executar o transporte.
O SR. PEDRO DE MOURA fazer uma grande companhia.

Podia aumentar o capital e

O Sr. Lobo Carneiro - Depois que o Conselho realizou as despesas preliminares de tal vulto, apareceram os interessados? Antes não apareceram?
O SR. PEDRO DE MOURA - Antes, não.
O brasileiro tem capacidade de realização; sabemos perfeitamente disto, em diverso1s setores da vida nacional. E essa capacidade de realização está se manifestando, também, no setor da indústria petrolífera. O número de técnicos é pequeno, é mesmo muito reduzido, mas desde que adotemos essas medidas, podemos formar um grande corpo ele técnicos no Brasil. Podemos formar as
nossas escolas fornecen~:io técnicos, e ampliar bastante os nossos
trabalhos; há verdadeir2~ carência de técnicos, carência que me parece muito generalizada em muitos setores da Engenharia, mas
podemos formar técnicos capazes ou tão bons como os melhores
que trabalham nesta inqústria em quaisquer outros países do mundo. Não devemos, port~nto, sob êsse aspecto, ter a menor dúvida
de que temos gente capaz de trabalhar e de realizar, com competência e operosidade .
Já falei sôbre os entraves que, neste assunto, representam as
dificuldades burocrátics~s. tabelas numéricas, etc.
1

Como conclusão, é preciso, para se dar grande importância ao
problema do petróleo, lembrar que a fase de pesquisa é a primordial, pois, sem pesquisar, ninguém poderá achar aquêle produto,
sendo, portanto, ela a fase número um. Devemos, pois, nos ater a
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êsse princ1p10: é preciso resolver o problema de pesquisa e, para
isso, devemos espalhar turmas de geólogos e de geofísicos ...
O Sr. Maurício Joppert -

Exato.

O SR. PEDRO DE MOURA - . . . em tôdas as áreas atingíveis, em tôdas as áreas com capacidade para a produção de petróleo,
com possibilidades para essa produção. :E:sse problema de pesquisa, como acentuei na palestra passada, é que é o primordial e
o fundamental, sendo também, naturalmente, a fase que encerra
mais riscos; hoje, porém, com os novos processos em uso, com a
aplicação crescente de métodos mais modernos, vai desaparecendo,
paulatinamente, êsse risco de se perder muito dinheiro em pesquisas. Antigamente furava-se muito a êsmo; hoje faz-se uma
perfuração somente depois que um bom número de técnicos analisa os trabalhos e verifica que há grandes possibilidades de se
obter produção em determinada área nova. Naturalmente, problema de poços secos se mantém sempre numa proporção maior
que a de poços produtores descobridores de campos novos, chegando mesmo essa proporção, em muitos países, a ser de 80 a 85 %.
No Brasil, na Bahia, tivemos a felicidade de ver menor essa percentagem de insucesso, que é da ordem de 75%. Insucesso nas pesquisas de áreas novas para a descoberta de campos novos; não
na perfuração de áreas com petróleo .
E' preciso apoiar êsse problema com um substancial número
de turmas de geologia, de que temos apenas pequeno número trabalhando no Brasil, atualmente, por falta de pessoal e por falta
de recursos. Não temos dinheiro para trabalhar com maior expansão. E' preciso, portanto, que as escolas de geologia e de engenharia de petróleo sejam fundadas o mais ràpidamente possível
e que demos interêsses aos rapazes que as integrarem a fim de que
venham trabalhar conosco, e tenham garantia de que poderão vir
a ter uma vida mais confortável do que a que levamos atualmente
e salários mais compensadores, porque, do contrário, não faremos
técnicos.

o Sr. Amando Fontes - Mas se quisermos apressar a pesquisa do petróleo no Brasil, como o Senhor disse na sessão passada, e:rn 4 anos, teríamos então que nos valer de técnicos estrangeiros.
-11-
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O SR. PEDRO DE MOURA cos estrangeiros .
O Sr. Amando Fontes -

Teríamos que importar técni-

De Geofísica?

O SR. PEDRO DE MOURA - De Geofísica e de Geologia.
Isso é possível, porque trabalham com êsse sistema.
O Sr. Amando Fontes -

E existem, no mundo, técnicos?

O SR. PEDRO DE MOURA balho técnico, de modo que ...
O Sr. Amando Fontes mentos?

E' uma coisa que se vende, tra-

Há dificuldades aí? Não há impedi-

O SR. PEDRO DE MOURA - Não há tal coisa. Existem diversas companhias estrangeiras de Geofísica que pleiteiam trabalhar no Brasil.
O Sr. Amando Fontes -

Americanas? Inglêsas?

O SR. PEDRO D~ MOURA - Americanas, preferentemente, visto terem uma larga prática em Geofísica.
O Sr. Amando Fqntes -

E há lá grupos independentes ...

O SR. PEDRO DE MOURA - Há muitos grupos independentes; talvez o número dêstes, de turmas independentes de Geofísica,
seja sensivelmente maior do que aquêles que pertencem, realmente, aos trustes. Teremos que importar técnicos estrangeiros.
O Sr. Amando Forites -

Não haveria dificuldades?

O SR. PEDRO DE ;MOURA- Não. Naturalmente é uma questão de seleção. Podemos importar êsses técnicos dos Estados Unidos e mesmo da Europfl, já que nesse continente existem também
bons técnicos em petróieo; temos um rumeno, na Bahia, que é um
excelente técnico de produção. Podemos importar de diversos paí~
ses, e desde que lhe paguemos. bem, agindo assim também com os
nossos, êsse não é um problema.
O Sr. Amando Fontes - A minha pergunta é porque, se não
os temos nacionais, e se tivéssemos que formá-los, isso tomaria
muito tempo. É o aproveitamento do tempo o que eu viso.
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O SR. PEDRO DE MOURA - A formação de técnicos nacionais tomaria pelo menos 6 anos, retardando a solução do problema
por igual número de anos. Com êsse núcleo de técnicos estrangeiros devemos agregar, em cada turma, os nossos elementos novos,
para treinamento, como fazemos na Bahia. E daí, então, se bipartiriam diversas turmas, já que é no próprio campo que se faz o
treinamento dos geólogos, dos geofísicos, dos perfuradores, enfim,
de todos os especialistas que emprestam sua cooperação na indústria petrolifera.
O Sr. Maurício Joppert - Mas aparecem aqui muitos aventureiros com o nome de técnico .
O SR. PEDRO DE MOURA - E' verdade.
O Sr. Maurício Joppert - Certa ocasião, no Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, relatei um processo em que o
Conselho Nacional do Petróleo pedia autorização para um engenheiro, parece-me que polonês ou rumeno, trabalhar como especialista, que era em questão de Refinaria, enviando a sua fé-deofício. Por esta verifica-se que o citado profissional tinha construído obras de concreto armado, mas de refinarias, nada.
O SR. PEDRO DE MOURA - Talvez fôsse isso a explicação.
da refinaria ...
O Sr. Maurício Joppert - Baixamos o processo em diligência·
para que êle apresentasse a sua fé-de-oficio em refinarias. Não
voltou mais. Quando estive na Bahia, pouco depois, perguntei por
êle, e me responderam que se tinha casado com uma viúva rica ...
(risos) .

O S1·. Édison Passos - Descobriu, então, uma mina de pe-'
tróleo ...
O SR. PEDRO DE MOURA - O problema de pesquisa é tão
importante que se comprássemos hoje, instantâneamente, 10 sondas, não poderíamos trabalhar com tôdas elas. Não temos zonas.
novas, para colocar 10 sondas. Poderíamos, talvez, colocar, no má-::
ximo, 6, mas para mais não temos locais.
O Sr. Orlando Dantas - Nem na Bahia?
O SR. PEDRO DE MOURA - Nem nesse Estado. Mas, bem:·
entendido, zonas novas, pioneiras, não campos de exploração. Em•
Dom João podemos perfurar 150 ou 180 poços de exploração.
;
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o

Sr. Orlando Dantas -

sondas?

Não explora porque não temos

O SR. PEDRO DE MOURA -

Não. Estamos explorando.

Mas e êsse volume?

O Sr. Orlando Dantas -

O SR. PEDRO DE MOURA - Mas aí estou me referindo a
zonas novas, zonas onde o petróleo não é conhecido e onde se queira fazer um poço pioneiro.
O Sr. Lobo Carneiro -

Turmas para poços pioneiros.

O SR. PEDRO DE MOURA - Digo que se comprássemos 10
sondas para poços pioneiros, não poderíamos trabalhar ...
O Sr. Maurício Joppert -

Imediatamente?

O SR. PEDRO DE MOURA - ... com tôdas as 10 sondas simultâneamente, porque não temos área.
O Sr. Lobo Carneiro -

Nem nós nem ninguém?

O SR. PEDRO DE' MOURA - Nem nós nem grupo algum que
viesse aqui, porque teria que fazer pesquisas. Daí eu acentuar a
necessidade de se fazer pesquisas para depois, então, pensar-se
em comprar sondas para desenvolver o trabalho de perfuração.
Teremos que ter um certo lastro de tempo pela frente, para pesquisar.
O Sr. Orlando Dantas -

A curto prazo não é possível.

O SR. PEDRO DE: MOURA - Há pessoas que têm criticado,
por exemplo, a atuação do Conselho Nacional do Petróleo, porque
está com turmas de Geofísica na Amazônia, no Maranhão, na costa
do Nordeste, etc. Mas tais pessoas não têm razão, pois esta é uma
política certa, certíssima, visto precisarmos, com grande antecedência, trabalhar em qiversas áreas sedimentares do País para escolher as zonas em que, naturalmente, podemos colocar sondas.
Mas a realidade, atualmente, é esta: se comprássemos 10 sondas
- número relativamente pequeno para poços pioneiros, não tedamos 10 lugares diferentes para perfurar, simultâneamente.
t:ste é um exemplo bem sugestivo de como é importante o proble·
ma da pesquisa. Portanto, não adianta ter milhões ou bilhões de
cruzeiros. Isso não resolve o problema. Há um certo lapso de tem·
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po a ser decorrido para a seleção das áreas, e só então, depois disso,
devemos perfurar, porque só se acha petróleo, perfurando. E como
perfurar em regiões que não estão estudada~? Será jogar dinheiro
fora. Daí o risco que existia antigamente de se jogar muito dinheiro
fora nas perfurações feitas sem um estudo adequado, mas, hoje em
dia ninguém.é capaz de fazer mais disso e um técnico em petróleo, que meça as suas responsabilidades, não é capaz de fazer recomendações para que se perfure determinada região sem estudos
prévios, e sem ter um mapa estrutural que indique uma estrutura
capaz de conter petróleo. E' mais um exemplo para acentuar a
importância do problema da pesquisa, que é, sem dúvida, o nosso
problema número um.
Naturalmente que tal problema atinge ainda a Bahia, mas
êsse Estado é já uma área, um distrito petrolífero conhecido, e
se não pudermos fazer poços pioneiros em grande parte da ârea
que ainda temos que estudar, podemos fazer poços de exploração
em Dom João, onde hâ possibilidade de se perfurar mais de 150
poços. Em outros campos novos poderemos fazer ainda dezenas de
poços, visto ainda não sabermos os seus limites, de modo que temos, para a frente, muito tempo para explorâ-los. Temos, então,
muita chance nas áreas ainda a perfurar com o material que já
temos ou com mais material que vã para lá. Mas há, ainda, outro problema, que é a falta de pessoal; se mandarmos mais 10 sondas para os campos já conhecidos, na Bahia, não teremos o pessoal necessário para fazê-las funcionar.
O Sr. Lobo Carneiro - Um esclarecimento: quando se refere
ao total dos investimentos feitos na Bahia, aliás, na Bahia não,
pelo Conselho, cêrca de um pouco menos de um bilhão, deduz-se
dêsse total o valor dos equipamentos que ainda estão em condições
de funcionar? Porque tudo isso não é dinheiro enterrado ...
O SR. PEDRO DE MOURA O Sr. Lobo Carneiro condições de funcionar.

Não, absolutamente.

. . . êsse equipamento ainda está em

O SR. PEDRO DE MOURA brança. Mas é o seguinte: a Bahia
ta, recuperável, óleo que pode vir
refinaria e vendido, um total, como

Agradeço a V. Ex.ª pela lemjâ tem como reserva descoberà superfície e ser tratado na
disse, de 50 milhões de barris.
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A Cr$ 50,00 o barril, isso dará uma receita de dois milhões e quinhentos mil contos - prefiro falar em contos de réis, porque fica
·mais fácil. Não acredito tenha o Govêrno gasto já, na Bahia, mais
.de 650 mil contos.
O Sr. Lobo Carneiro -

O resto ainda é equipamento?

O SR. PEDRO DE MOURA - O resto seria o empregado em
diversos lugares, como em Alagoas, onde já trabalhamos, tendo
perfurado 7 poços, poços profundos. Portanto, na Bahia, propriamente, não acredito tenha gasto mais de 650 mil contos.
O Sr. Lobo Carneiro - Mas o que eu pergunto, é se o dinheiro gasto, está incluído sàmente o despendido com os poços profundos, ou se agregou à importância o valor dos equipamentos
existentes, e que ainda podemos utilizar.
O SR. PEDRO DE MOURA - 1::sse gasto é o total, estando incluído também o equipamento. No nosso balancete industrial,
êsse equipamento, bem como todo o material utilizado na Bahia,
totaliza cêrca de 500 mil contos.
'
O Sr. Adail Barrefo - Se V. Ex.ª permite, um dos conferencistas que aqui estiveram citou uma cifra, salvo engano, de 2 ou
3 bilhões de cruzeiro& .
O SR. PEDRO DE: MOURA - Onde?
O Sr. Adail Barreto - Petroleiros.
O SR. PEDRO D1!! MOURA - Ah, mas o problema é outro.
O Sr. Lobo Carneiro - Petroleiro não é despesa.
O SR. PEDRO DE; MOURA - O petroleiro é outro setor. Pode-se considerar como uma espécie de companhia subsidiária, setor subsidiário do Conselho . Isso tudo é exagêro . Homens sensatos, devemos situar-nos no têrmo médio, analisando o problema com frieza, com ligeira dose de otimismo .
O Sr. Tenório Cavalcanti - Desejava que V. Ex.ª, com a autoridade de que se acha investido, entendedor profundo das coisas
relacionadas com o petróleo, desse a respeito da mensagem do Govêrno sua impressão pessoal.
O Sr. Édison Passos - Peço aos nobres Deputados, que não
tomaram parte em reuniões anteriores, aguardem o término da
exposição do orador para dirigir-lhe perguntas dessa natureza.
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O Sr. Tenório Cavalcanti -

Obrigado a V. Ex.ª.

O SR. PEDRO DE MOURA - Salientando o ponto importante de que o problema não pode ser resolvido em prazo curto, insisto em dizer: impossível solucioná-lo; ninguém poderá fazê-lo,
com dinheiro algum. E ninguém no mundo, já não digo no Brasil.
Em prazo curto, sem áreas devidamente escolhidas, ninguém resolverá, ninguém virá empregar aqui bilhões de cruzeiros por ano.
Não virá ninguém, ninguém fêz isto no resto do mundo.
O Sr. Mário Altino - Dr. Pedro de Moura, deve haver um outro modo de resolver, um têrmo médio, nem prazo muito curto,
nem demasiadamente longo ...
O SR. PEDRO DE MOURA - Exatamente essa a conclusão a
que desejamos chegar.
Baseado em dados e elementos que possuo, permito-me apontar o que precisaríamos em dinheiro para enfrentar o problema da pesquisa e da lavra, não simplesmente pesquisa, como publicado hoje em um dos periódicos, pois já podemos falar em lavra. Já que há campos petrolíferos na Bahia, temos de continuar
a operar em produção.
Assim, são necessários trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros, em 1952, isto é, êste ano, destinados à Bahia, como eu disse
anteriormente, cento e cinqüenta milhões, incluídas nessa importância diversas requisições de material estrangeiro e nacional.
O Sr. Euzébio Rocha -

Para êste ano?

O SR. PEDRO DE MOURA - Para êste ano na Bahia, totalizando, com o resto do País, trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros.
O Sr. Euzébio Rocha -

Inclusive a Bahia?

O SR. PEDRO DE MOURA - Inclusive a Bahia. Aliás, é
uma opinião pessoal. Acho não adianta reservar para êste ano
um bilhão de cruzeiros que não iremos despender, a menos que
malbaratássemos êsse dinheiro em outras coisas.
(Há

um aparte) .

O SR. PEDRO DE MOURA - Naturalmente que, com êsse
dinheiro, seria possível proceder a estudos intensivos, e adquirir
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material. Já em 1953 nos encontraríamos, assim, em posição
melhor.
O Sr. Maurício Joppert -

O SR. PEDRO DE MOURA -

Poderíamos comprar refinarias.
Isso é só para pesquisa e lavra.

(Trocam-se apartes) .

Pediria aos nobres Deputados deixassem o orador cumprir o programa estabelecido de expor sua opinião neste curto lapso de tempo.
O Sr. Édison Passos -

O SR. PEDRO DE MOURA - Srs. Deputados, nada de refinarias, nem de transporte; simplesmente pesquisa e lavra.
(Trocam-se apartes).

O SR. PEDRO DE MOURA - A refinaria programada e projetada para Cubatão fornecerá quarenta e cinco mil barris. Autorizada há dois anos, levará ainda dois ou três a sua instalação.
Estou alheio ao problema, não conheço nada do que se passa em
Cubatão, mas assim p~nso.
O General Estêncio declarou que em
julho de 1955 ela se encontraria em condições de funcionamento.
O Sr. Euzébio

Roc~a

-

O SR. PEDRO DE ;MOURA - Dessarte, cumpre em cada exercício escalonar quantia certa para as refinarias. Não há necessidade de entregar o dinheiro todo de uma vez.
Em 1953, já com as áreas estudadas, poderíamos adquirir material e intensificar os trabalhos, contando para isso com seiscentos e cinqüenta milhões de cruzeiros . Evidentemente, mister se
faria lançar mão de técnicos estrangeiros especializados tanto em
Geologia, como em Geofísica, perfuração e produção, pois não formaríamos técnicos em tão pouco tempo.
Em 1954, já êsses algarismos alcançariam a novecentos milhões e, em 1955, a um bilhão e duzentos milhões.
~ste o programa :previsto para quatro anos, totalizando as
despesas três bilhões e cem milhões de cruzeiros.
Se o Brasil dispuser dessa importância, dará um grande passo para a solução do problema. Não afirmo que vai resolver, mas
poderá. Se não equacionarmos com a melhor técnica, ninguém o
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fará, com a mesma importância, nas mesmas áreas. Falharia da
mesma maneira.
Analiso no momento a técnica perfeita, usual e habitual nos
países petrolíferos. Se escolhermos determinada região, gastarmos três bilhões e cem milhões de cruzeiros, em quatro anos, e
não solucionarmos a questão, qualquer outro grupo, qualquer especialista do mundo que se dirigisse para a mesma área e despendesse o mesmo dinheiro, chegaria ao mesmo resultado negativo.
:ti!sse o meu ponto de vista.
O material especializado importado corresponderia a cêrca de
quarenta por cento das despesas que gravariam o País. :ti!sse material, portanto, daria uma despesa de um bilhão e cem milhões
de cruzeiros, ou sejam, sessenta milhões de dólares, isto é, quinze
milhões de dólares por ano.
Penso que temos praticado loucura ao imputar muitas futilidades dêsse valor, num ano. Isso, portanto, não significa estragar divisas .
O Sr. Lobo Carneiro - Só de automóveis, dois milhões de
cruzeiros; de perfumes, uma quantia enorme ...
(Trocam-se apartes) •

O SR. PEDRO DE MOURA - Essa quantia é destinada a
trazer o material que virá concorrer para a independência econômica do País. Estou certo de que, enquanto o Brasil exportar divisas com êste objetivo, nos sentiremos felizes, pois melhoraremos
nossas riquezas e evitaremos a exportação, como ocorre atualmente, de duzentos milhões de dólares por ano, exportação que cresce
de cêrca de 20 % ou mais anualmente, conforme o preço do óleo.
O Sr. Euzébio Rocha - Essas divisas a exportar-se não seriam obrigatàriamente em dólares?
O SR. PEDRO DE MOURA - Não. Há muitos países industriais, fora do continente americano, na Europa, produtores de material de primeira qualidade. Assim, basta vcrlncar quais dêsses
países possuem o material adequado e cm que nos podemos suprir
com o saldo existente na balança comcrciul .
~stes cálculos visaram larga cxpam1ão de trabalho e não objetivos modestos. Com a apHcaçilo do dinheiro dêl:!Hc vulto, temos
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esperança de resolver muitas incógnitas, relativamente à descoberta do petróleo no Brasil .
Espero ver brevemente o País dotado de recursos que nos possibilitem trabalhar intensamente e resolver um dos seus mais cruciantes problemas. No dia que descobrirmos petróleo em quantidades cada vez mais crescentes, então nos alçaremos à condição de
país soberano. (Muito bem; muito bem. Palmas).
O Sr. Édison Passos - Há sôbre a mesa perguntas escritas
que passo ao Dr. Pedro de Moura.
O SR. PEDRO DE MOURA - O Sr. Deputado Marino Machado encaminhou a seguinte pergunta: "Sou otimista. Penso
que vamos achar petróleo em quantidades comerciais, mas se os
nossos recursos não forem suficientes, como devemos resolver essa
situação?"
Se não houver recursos, evidentemente nós, sozinhos, não poderemos trabalhar. Baseei minha exposição na hipótese de obter
os meios na escala por mim estimada para resolver a situação.
Sem recursos, precisaremos importá-los de outros lugares. Não
encontro outra solução. Mesmo a pergunta diz: " . . . se os nossos
recursos não forem suficientes". De quem? do Govêrno?
1

O Sr. Marino Machado -

Sim.

O SR. PEDRO DE MOURA - Se não forem, cumpre-nos trabalhar na mesma proporção de agora.
O Sr. Marino Machado - V. Ex.ª teve ocasião de afirmar
que o Estado poderia gastar, em quatro anos, três bilhões e cem
milhões de cruzeiros e não conseguir petróleo.

O SR. PEDRO

~E

(Risos).

MOURA -

O Sr. Marino Machado -

V. Ex.a não é otimista?

Dá um aparte.

O Sr. Lobo Carneiro - O petróleo medido na Bahia cobre
quase todo êsse gasto; atinge dois bilhões e quinhentos milhões
de cruzeiros .

O SR. PEDRO DE MOURA (Trocam-se aparte$) .

Exatamente.

-
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O Sr. Marino Machado - Permito-me observar o seguinte:
na f armação da companhia, ficou estabelecido que se destinaria
um tanto para os gastos. Como seriam arranjados êsses meios?
De conformidade com a mensagem enviada ao Legislativo?
O SR. PEDRO DE MONRA - Com o adiantamento de um
bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros, e, depois, com a aplicação daquela tabela fiscal .
O Sr. Marino Machado - Formada a sociedade, em que haveria acionistas, decorridos dois ou três anos de pesquisas, se não
se encontrasse petróleo, como ficariam êsses acionistas?
O SR. PEDRO DE MOURA - Como ficam em qualquer companhia por ações, quando não dá lucro.
O Sr. Marino Machado - E se, permanecendo tal situação,
absorvesse o capital da companhia?

O SR. PEDRO DE MOURA a pior das hipóteses.

O nobre Deputado escolheu

O Sr. Marino Machado - Desejaria tornar-me mais claro.
Eu disse: se obtidos os meios, cinco ou dez milhões, para retirarmos o petróleo, depois de gastos mais dois bilhões sôbre êsses cinco milhões despendidos, verificássemos não existir mais depósitos
do precioso líquido?

O SR. PEDRO DE MOURA -

Isso pode acontecer.

Se assim fôsse, como resolver a situação, face aos têrmos do projeto? Após esgotados todos os meios,
como ficariam todos os acionistas e qual a situação da própria
companhia? Esta teria gasto todo o seu capital? Como o Govêrno
iria devolvê-lo?
O Sr. Marino Machado -

(Trocam-se inúmeros apartes simultâneos).

o

Sr. Édison Passos -

Vamos passar adiante.

O SR. PEDRO DE MOURA - Ainda do Deputado Marino
Machado há os seguintes quesitos:
1. 0 - "O Dr. Pedro de Moura acha que os capitais estrangeiros paralelos não estão interessados pelo Brasil pelo fato de
existirem no Oriente Médio operações mais lucrativas?"

-
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Na minha palestra anterior, respondo à seguinte pergunta do
Deputado Daniel Faraco: "se grupos capitalistas - creio S. Ex.a
aludiu a nacionais e estrangeiros - quisessem aplicar grandes
quantias no Brasil?"
Disse eu, então, não acreditar viessem êsses capitais em grande quantidade. Em princípio, porque o problema não é atraente.
Não há áreas onde possam trabalhar sem gastar intensamente.
Por certo não despenderiam o que programei para quatro anos,
pois os exemplos do mundo não apresentam gastos tão fantásticos, em zonas sem os atrativos das regiões altamente petrolíferas.
Esta a minha impressão.
O Oriente Médio constitui as áreas mais petrolíficas do mun·
do. Não se conhece nada melhor que aquela região. Naturalmente agora se acha sujeita a diversas questões internacionais, com o
caso do Irã.
O Sr. Adail Barreto -

É

muito da Rússia.

O SR. PEDRO D~ MOURA - Ai há política internacional
muito complicada.
Assim, acredito qu~ os capitalistas procurem o Brasil para não
empregar muito dinheiro inicialmente, porque não há onde gastar de uma só vez, pois deverão proceder da mesma forma que nós.
O Sr. Maurício Joppert - O Senhor acha que devíamos deixá-los pesquisar petró1190 no Brasil?
O SR. PEDRO DE MOURA - Já despendemos grande esfôrço; convém continuarµios dedicando-nos por mais alguns anos
e arranjarmos recursos substanciais. Nunca havíamos obtido nada
em definitivo, a fim de resolver o problema com o auxilio de técnicos estrangeiros .
O Sr. Lobo Carneiro - Os capitais estrangeiros estariam talvez interessados na parte já pesquisada pelo Conselho.
O SR. PEDRO DE MOURA -

Estarão certamente.

(Trocam-se inúmeros apartes simultâneos).

O Sr. Amando Fontes - Na Venezuela e na Colômbia ainda
são feitas outras concessões?
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O SR. PEDRO DE MOURA a legislação dêsses países.

Não conheço pormenores sôbre

O Sr. Amando Fontes - A lei venezuelana se aproxima muito do Estatuto do Petróleo oferecido no Govêrno passado.

O SR. PEDRO DE MOURA - A Venezuela se acha inteiramente dominada pelos grandes trustes: a Caribean Petroleum Co.,
a Mene Grande, Creole Petroleum Co. e uma série de companhias
subsidiárias da Shell e da Standard.
A Venezuela, no govêrno do ditador Gomez, que negociou com
essas companhias, deixou que tôdas as refinarias fôssem localizadas nas Ilhas holandesas de Aruba e Curaçau.
Estive no maior campo de petróleo do continente sul-americano de então, o Campo de Lagunillas, onde o litro de gasolina
que alimentou meu automóvel custava, naquela época, mais caro
do que se vendia no Rio de Janeiro, importada de Aruba e Curaçau.
O Sr. Amando Fontes -

Em que ano ocorreu isso?

O SR. PEDRO DE MOURA - Em 1936.
O Sr. Adail Barreto -

geiras?

Por que? Era das companhias estran-

O SR. PEDRO DE MOURA landesas.

A gasolina vinha das ilhas ho-

O Sr. Adail Barreto - Por causa da iniciativa das taxas impostas pelo govêrno venezuelano?
O SR. PEDRO DE MOURA -

Penso que sim.

O Sr. Amando Fontes - Motivou minha pergunta de há pouco a sua declaração de ontem sôbre haver outras zonas mais tentadoras.
O SR. PEDRO DE MOURA - No próprio continente sul-americano pode haver.
O Sr. Amando Fontes -

to. Não podem localizar aqui?

Desejava me valer dêsse argumen-

O SR. PEDRO DE MOURA - Não estou presente com a legislação mineira ou petrolifera dos diversos países .

-

O Sr. Amando Fontes se fazem concessões .
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No Iraque, não no Irã, penso ainda

O SR. PEDRO DE MOURA - Fizeram-se muitas. Acredito
ainda ajam dessa forma; não tenho certeza, pois não disponho de
tempo para me dedicar ao estudo da legislação de outros países.
Minhas horas são tôdas tomadas pelo serviço.
O 2.º item do questionário do Deputado Marino Machado:
"O Brasil deve fechar as portas para o capital estrangeiro e pesquisar só com seus próprios recursos?"
Creio já respondi a êste item ao afirmar que nunca possuímos recursos bastantes, mas cumpre realizar tentativas com meios
substanciais. Depois de quatro ou cinco anos, se fôr o caso, entregar a concessionários, a grupos contínuos por capitais estrangeiros. Não se trata de ponto de vista radicalmente nacionalista,
mas de, pelo menos, dar uma "chance" para demonstrar que nós
mesmos somos capazes de resolver o problema, com nossos recursos (muito bem). Infelizmente o que se verifica em outros países
são concessões sob cert;a forma, dilatados os prazos, depois, por
leis, visando facilitar a ~nodificação das concessões e outras coisas.
E lá permanecem, dur~mte muitos anos, as companhias detentoras de áreas que deviam ser trabalhadas.
O Sr. Artur Bernardes - 1!:sse, exatamente, o regime adotado
por elas. Aceitam em princípio qualquer contrato, com o objetivo
de, depois, pedirem revisões até dominar o país.

O SR. PEDRO DE MOURA - Acho que se dipuséssemos de
meios para estudar uma modalidade de trabalho mais flexível, com
mais recursos, devíamos fazer a tentativa. Satisfaríamos, preliminarmente, nosso orgulho de filho dêste País (muito bem) ao tentar resolver o problema com nossos próprios recursos. Se não pudéssemos realizar dentro do prazo, que não seria muito longo,
então a sabedoria dos homens que nos governam adotaria solução
mais consentânea.
Ainda sob êsse aspecto, não conviria admitir a simultâneidade, isto é, o Brasil apresentaria seu programa
absolutamente de acôrclo com os índices expendidos por V. Ex.ª
O Sr. Mário Altino -

-
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aqui e, ao mesm\1 tempo, possibilitaria a qualquer companhia, em
outras zonas, fazer, por conta própria, o que o Brasil determinasse,
embora o Senhor não acredite que realizem?
O SR. PEDRO DE MOURA - Responderei a V. Ex.ª que, se
dispusermos das quantias por mim sugeridas em simples tabelas,
representantes apenas na minha impressão pessoal, nada de oficial. ..
O Sr. Euzébio Rocha técnico que é.

V. Ex.ª tem autoridade, como ilustre

O Sr. Edison Passos -

Claro.

O SR. PEDRO DE MOURA - . . . aliás recursos muito grandes para se dar a solução, em certo sentido, dentro de 4 anos, parece-me não seria necessário trazer outras companhias ou outros
grupos para tentar resolver a questão noutros setores, porque não
nos devemos preocupar em atacar tudo ao mesmo tempo.
Releva observar o seguinte: os Estados Unidos produzem seis
milhões de barris de petróleo, em média, por dia. Há lá, em funcionamento, mais de treze mil companhias petrolíferas. No entanto, ainda existem muitas áreas a estudar e perfurar. Assim,
mesmo nos Estados Unidos nunca houve nem da parte dos grupos,
nem dos particulares, nem de ninguém a preocupação de atacar
o problema em todos os quadrantes. Podemos acompanhar o desenvolvimento da indústria petrolífera; nos Estados Unidos, nasceu e cresceu na Pensilvânia, extendendo-se ao lado dos Aleganis
e espalhando-se por aquêles Estados próximos dos desdobramentos apalachanos. Depois principiaram a pesquisa também em Los
Angeles, área onde aflora o óleo. Assim, surgiram os produtores
do Oeste, entre os quais a Calüórnia. Só muito mais tarde veio o
Gôlfo do México. Há ainda tentativas tímidas, vamos dizer assim,
na Flórida e outros Estados. Existe, no entanto, muita área para
trabalho.
O Sr. Amando Fontes -

E a zona marítima?

O SR. PEDRO DE MOURA gôlfo, é altamente trabalhada.

A zona marítima, na costa do
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Passemos agora ao 3.º item formulado pelo Deputado Marino
Machado:
"Será possível o paralelismo?" E' a mesma pergunta
anteriormente feita.
O 4.º item alude ao patrimônio da Companhia.
Esta questão, parece, envolve assunto essencialmente jurídico. A Constituição determina serem êsses bens inalienáveis.
Dessarte, embora leigo, afigura-se-me que deveriam passar os terrenos petrolíferos à companhia, sob forma de concessão, não como
transferência de bens, porque êstes, segundo a Carta Magna, são
inalienáveis.
O Sr. Edison Passos - Há ainda duas perguntas formuladas
pelo Deputado Clóvis Pestana, que não se acha presente.
O SR. PEDRO DE MOURA -

Indaga o Sr. Clóvis Pestana:

"Se fixássemos em vinte anos o prazo para perfurar
tôda a parte idos territórios em que, pelos estudos geológicos e geofí1sicos, há probabilidade de existir petróleo,
pergunto: 1.P - Quantos poços deveriam ser perfurados?"
E' dificílimo resppnder a essa pergunta, principalmente tendo em vista o prazo qe vinte anos, porque, como acabei de dizer,
se comprássemos dez sondas, não saberíamos onde colocá-las simultâneamente.
"2.º - (~ual o número aproximado de engenheiros
e técnicos?"
Para o prazo de vinte anos é também impossível fazer a previsão, pois a indústria cresce subitamente. Quando se passa para a
fase da produção, o IJfÚmero de técnicos aumenta extraordinàriamente. Torna-se, assir,a, difícil responder. Em todo caso, o número
de técnicos eleva-se r+uma progressão geométrica, de acôrdo com
o movimento do trabalho.
O Sr. Maurício J oppert - E pode surgir um descobrimento
que modifique inteiramente o panorama.
O SR. PEDRO DE MOURA -

Perfeitamente.
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"3.º mente?"

Qual a quantidade de material aproximada-

Esta também depende das perguntas.
"4.º - Qual a despesa total, aproximadamente, e, se
possível, a parte em cruzeiros e em dólares?"
A parte em cruzeiros, tentei fazer a estimativa, apenas para
quatro anos; a em dólares, nas condições em que vivemos, quarenta por cento para importar material.
O Sr. Édison Passos Gentil.

Há ainda pergunta do Sr. Adolfo

O SR. PEDRO DE MOURA fêz a seguinte pergunta:

O Sr. Deputado Adolfo Gentil

"Haveria inconveniência de se explorar o petróleo no
Brasil, mais ou menos nos moldes da legislação canadense?"
A legislação canadense, naturalmente, aceita o capital estrangeiro e a participação de trustes estrangeiros.
Já dei minha opinião: dispondo do prazo de alguns anos, com
os recursos tabelados, convém tentarmos nós mesmos a exploração, uma vez que já fizemos grandes sacrifícios.
Deixamos as portas do País abertas a qualquer companhia ou
truste. Ninguém desejou servir-se da oportunidade, até 1934. Agora, achamos o petróleo, melhoramos nossa técnica, estamos mapeando zonas interessantes, por que vamos abandonar tudo a
capitais estrangeiros e grandes trustes? Assim, preferiria, em quatro anos, pelo menos, experimentar a exploração com a nossa gente, associada com a técnica importada e contratada especialmente para êsse fim.
O Sr. Adolfo Gentil - Como sabe V. Ex.ª, o problema do petróleo no Canadá surgiu em 1946; em cinco anos, portanto, resolveu-se completamente a situação do país. Por que vamos demorar
tanto tempo, quando é tão urgente para nós, conforme sua declaração? V. Ex.ª disse há pouco que os Estados Unidos começaram na
Pensilvânia. Naturalnlente de conformidade com as necessidades
-12 -
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do país, pois, quando se iniciou a produção de petróleo nesse país,
o consumo não era nada parecido com o de hoje.
O SR. PEDRO DE MOURA -

Exato.

O Sr. Adolfo Gentil - Assim, há a considerar o tempo. O problema em equação ao tempo é o nosso caso do Brasil. Devemos, de
qualquer modo, em qualquer tempo, extrair petróleo. Não desejo
entregar o País a ninguém, mas raciocinemos com bom senso.
Será mais interessante explorar uma área de três milhões de quilômetros quadrados. No entanto, V. Ex.ª mesmo declarou que
o Conselho, ou melhor, a Petrobrás, não disporia nem de técnicos,
nem de equipamento, não obstante a maior boa vontade de se entregar a estudos, para formar turmas de pesquisas por todo êsse
território, tão grande como o nosso.
Poder-se-ia conceder à Petrobrás uma área onde trabalhar,
consoante os recursos naturais do Govêrno brasileiro, e também
dar a brasileiros natos ou firmas estabelecidas no Brasil, isto é,
pessoas jurídicas brasíleiras, concessões para que ajudassem o
País. Em caso de o Govêrno ou essas companhias não descobrirem
o petróleo em quantid&des maiores, o ônus seria dividido por várias pessoas e não cabe;ria só ao Estado. Quem irá pagar com isso
é o povo. A gasolina será majorada, tudo se elevará . Assim, seria
mais interessante repartir os esforços e a economia.
O SR. PEDRO DEl MOURA - Perfeitamente. Eu concordaria quanto à linha brasileira. Face à legislação atual, podem trabalhar brasileiros natos, fundar companhias de petróleo e pesquisá-lo.
(Trocam-se apartes).

O SR. PEDRO DE MOURA -

A lei atual em vigor?

(Há um aparte) .

O SR. PEDRO DE MOURA - O Dr. Guilherme Guinle trabalhou na Bahia, no Sul de São Paulo, em Inhembi e em Itatig,
em Sergipe.
O Sr. Maurício Joppert - Pode V. Ex.ª garantir que essa
companhia lá obteve algum resultado?
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Em 193,.l, em revistas americanas por mim r~c~lJidas, encontrei indicações sôbre o petróleo no Brasil muito mais amplas que
as constantes do mapa do Dr. Rui Lima. Mostrei os recortes nesta Casa e enviei-os ao General Juarez Távora, que trouxe alguns
dêles a esta Comissão .
·
(Há

um aparte) .

O SR. PEDRO DE MOURA - Não. O Canadá, em 1947, descobriu o grande campo Leduc. Aquêle país - já o disse em mi.:.
nha palestra passada - talvez seja o primeiro país do mundo que
abriu poços de petróleo. A história atribui ao Coronel Drake a perfuração primitiva. Trata-se de fato consumado, mas tenho um
trabalho em que se cita poço no Canadá anterior ao do Coronel
Drake. Era eu ainda estudante, quando li o comentário a respeito
do petróleo do Distrito de Alberta, onde as pesquisas são muito
antigas.
O Sr. Adolfo Gentil -

dade trabalhados.
(Há

E' verdade, mas nunca foram na reali·

um aparte) .

o SR.

PEDRO DE MOURA - Isto é conseqüência do petróleo.

O Sr Adolfo Gentil - Quando falei que, em cinco anos, o Canadá pràticamente resolveu o problema ...
O SR. PEDRO DE MOURA - Resolveu depois de descobrirem
o grande campo.
O Sr. Adolfo Gentil -

Exato.

O SR. PEDRO DE MOURA capitais para lá.
O Sr. Adolfo Gentil -

Aí, sim, dirigiram-se os grandes

Por quem foi descoberto?

O SR. PEDRO DE MOURA - Foi descoberto, naturalmente,
por companhia que possuía concessão.
Como é muito interessante, vou d,izer
duas palavras a respeito da descoberta.
Uma firma canadense foi comprar capital, correspondente a
dez milhões de cruzeiros em nossa moeda, para explorar o petróleo.
O presidente da companhia, porém, era um escroque. Desejava
O Sr. Adolfo Gentil -
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apenas a importância para gastar. Comprou, assim, uma sonda
velha, levou-a para o Campo Leduc, instalou-a, mas não trabalhava. Um dos principais acionistas era um banqueiro, amigo dêle.
Chamou-o um dia e disse-lhe: empreguei meu dinheiro nisso; você
vai perfurar o terreno de qualquer maneira. Naturalmente que o
indivíduo ficou em dificuldades, mas afinal furou o poço.
O SR. PEDRO DE MOURA - Depois disso houve a corrida
para o Canadá. Foi o que ocorreu.
(Trocam-se inúmeros apartes simulttineos).

O Sr. Édison Passos -

Srs. Deputados, peço atenção.

O Sr. Amando Fontes - Na Bahia, foi, porém, o Estado quem
descobriu o petróleo. Por acaso ...
(Trocam-se apartes) .

O SR. PEDRO DE MOURA - Não foi descoberto o petróleo
por acaso, na Bahia. O primeiro campo comercial de petróleo naquele Estado, o de Candeias, foi obra do Conselho Nacional do Petróleo, de técnicos br~sileiros, que indicaram a primeira estrutura
a ser perfurada. Por acaso, como foi dito, temos o de Lobato, que
não constitui campo comercial. Assim, o primeiro campo comercial é obra tecnicamente realizada por técnicos brasileiros .
O Sr. Lobo Carneiro - O caso do Canadá, parece-me, vem
corroborar o ponto d~ vista de V. Ex.ª.
Trocam-se inúmeros apartes simulttineos).
Um Sr. Deputaqo -

pesquisa intensiva.

. . . descobrir petróleo através de uma

O SR. PEDRO DE MOURA - Eu me baseei naqueles argumentos. E' preciso ficar bem claro que, se pudermos contratar téc.nicos estrangeiros sob a nossa direção, faremos a mesma coisa
que qualquer grande grupo.

o Sr. Maurício .Toppert - Aliás, já colocamos uma sonda, se
não me engano em São Paulo, nos limites com o Paraná. Se encontrarmos lá uma grande ocorrência, estará resolvido o problema do petróleo no Brasil.
O SR. PEDRO DE MOURA -

Sim, perfeitamente.
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O Sr. Deputado Alde Sampaio pergunta se o conferencista é
de opinião que, uma vez fundada a sociedade mista de que cogita
o projeto, deve imediatamente o CNP deixar de fazer pesquisas
de petróleo. E mais: se paralisada essa função, haverá ainda motivo para o CNP continuar a existir. A mim me parece que o
Govêrno deve ter um órgão de contrôle, desde que se trate de
uma companhia em que são vendidas ações. Penso que o Govêrno deve ter um órgão de contrôle, de fiscalização e até um órgão
para concessões. Assim, de momento, não sei se o projeto exclui a
possibilidade de qualquer grupo brasileiro .trabalhar. Parece que
não exclui; logo, é preciso um órgão controlador e fiscalizador.
(São proferidos apartes inaudíveis).

O SR. PEDRO DE MOURA - Não. Acentuei, na minha primeira palestra, o seguinte: a lei fundamental, a que criou o Conselho Nacional do Petróleo, já falava sôbre um órgão técnico, que,
realmente, não foi criado. De modo que o Conselho Nacional do
Petróleo naturalmente ficara restringido a uma organização fundamental informativa e fiscalizadora. Ela, porém, no futuro, não
terá o vulto e a importância que tem hoje, porque é um órgão executivo, está com a responsabilidade de diversos problemas que,
naturalmente, passariam para a nova entidade de que trata o
projeto do Poder Executivo.
O Sr. Alde Sampaio - O principal objetivo de minha pergunta era saber se V .S.ª é partidário de que, realmente, tôdas as
pesquisas passem a ser executadas pelas subsidiárias, através dessa companhia mista, porque, partindo do princípio de que o próprio petróleo deve financiar a pesquisa, a meu ver, seria de inicio
recomendar que essa companhia mista, para fortalecer-se, para
não correr o risco de gastar todo o seu capital e ficar na situação
a que se referiu o Dr. Marino Machado, de perderem os acionistas
tudo, se limitasse, nos primeiros anos, a pesquisar petróleo e fazer lavra no território da Bahia, já petrolífera. De sorte que o
Conselho Nacional do Petróleo ainda devia conservar como ação
do Govêrno, sujeito, portanto, a perder, sem ter recuperação, caso
não viesse a descobrir petróleo, o estudo e pesquisa nas outras regiões brasileiras. Se, de fato, tivermos a sorte de, em pouco tempo,
descobrir petróleo, essa companhia terá atravessado a sua fase
crítica e entrado num período de prosperidade. Se assim não fôr,
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porém, se as pesquisas não derem resultado, a companhia tan'lbém
fracassará, e, então, ficará desmoralizado o problema do petróleo

brasileiro.

O SR. PEDRO DE MOURA - A Companhia, nos moldes em
que foi proposta pelo Executivo, terá um bom suporte, uma zona
petrolífera já conhecida, com boa área e com possibilidade de descoberta de novos campos. Penso, portanto, que os trabalhos na
Bahia devem ser intensificados grandemente.
O Sr. lUde Sampaio -

E' isso que digo.

O SR. PEDRO DE MOURA - Mas é preciso, também, dar
atenção às outras áreas sedimentares do País, é preciso também caminhar para o extremo norte, porque essa área vai ser para nós,
do :rr;tesmo modo, um elemento de unidade nacional. No dia em
que o Norte tiver mais economia, procuraremos reparar êsse desequilíbrio que existe entre o Norte e o Sul. O óleo, um grande fator,
com.o o foi, na minha opinião, na unidade dos Estados Unidos da
América do Norte, na questão tão conhecida entre o horte e o
sul. Acho, pois, como 'disse, que devemos intensificar os trabalhos
na Bahia. A Compan+'lia terá um excelente suporte, em vista da
possibilidade de descobrir muitos outros campos, explorá-los, consolidando-se, então, na Bahia. Essa Companhia passará a ter lucros até na· exploraçã.o. Não devemos ter receio da delapidação
do capital de milhares de brasileiros numa pesquisa que pudesse
ser infrutífera. E' preciso também ter uma pequena dose de otimismo e acreditar que podemos descobrir óleo em outras regiões.
Devemos ir para esssa regiões, para o extremo norte e, principalmente, para o Sul, que é região de maior importância econômica
para o país. Ademais, problemas econômicos e nülitareg exigem
que tenhamos petróleo no Sul .
V. Ex.ª pode esclarecer se essa Companhia, para consolidar-se, deve, nos dois primeiros anos, ter todo o
empenho em pesquisar na Bahia? Isso não prejudicaria as pesquisas?
Um Sr. Deputado -

O SR. PEDRO DE MOURA - Não prejudica. O problema está
f:Dndo atendido de modo a que não só sejam intensificados os trabalhos na Bahia -- o que será, de fato, um suporte para a Comp:.i.nhia e para os acionistas - como também se façam pesquisas
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em outras regiões. Isso porque podemos resolver o problema também em outras regiões, e assim, no fim de quatro ou cinco anos,
teremos descoberto petróleo em muitos lugares.
Eu não gostaria disso por um motivo: isso emperraria até o
desenvolvimento de trabalho, porque voltaríamos a ficar sujeitos
aos quadros, às tabelas, aos regulamentos.
O Sr. Alde Sampaio - Se essa companhi.a não fôr fortalecida
pelo Govêrno, não encontrará facilidades do capital particular.
O SR. PRESIDENTE - Peço a atenção dos Srs. Deputados.
Agora a pergunta do Sr. Artur Audrá.
O SR. PEDRO DE MOURA - O Sr. Deputado Artur Audrá
pergunta: "Desde que o problema do petróleo deve ser resolvido a
longo prazo e ainda em face da grave situação internacional que,
de um momento para outro, poderá transformar-se numa terceira
guerra mundial, não seria interessante, também, desenvolveremse com mais rapidez os estudos e a industrialização dos folhelhos
pirobetuminosos de que temos ocorrência?"
:t!:ste assunto dos folhelhos betuminosos está em andamento.
A verba orçamentária para soluçã,o dêste caso já foi cotada. Acred!to, portanto, que o problema do petróleo não irá eliminar o problema do xisto, no Vale do Paraíba; os dois trabalharão simultâneamente.
O Sr. Artur Audrá - V .s.a falou numa solução a longo prazo
para o problema do petróleo ...
O SR. PEDRO DE MOURA -

Pois não.

O Sr. Artur Audrá - ... e se diz, paralelamente, que a solução do xisto seria também a longo prazo, quando poderia ser a
curto prazo .
O SR. PEDRO DE MOURA - Não pode ser a tão curto prazo
como se imagina, porque ...
Talvez não fôsse tão rápido assim, porque o problema do xisto
ainda está sendo estudado em retortas piloto na América do Norte, com material que mandamos do Vale do Rio Paraíba. O problema do xisto é mais de mineração do que de destilação, porque
êle tem duas fases: a da destilação e a do refino.
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O que está projetado é uma usina para tratamento e produção de 10.000 barris de óleo por dia. Será a maior do mundo.
Será única no mundo.
O Sr. Artur Audrá -

êsse assunto?

E quais os dados que V .S.ª tem sôbre

O SR. PEDRO DE MOURA - Não tenho dados maiores, porque êsse é um setor com o qual tenho apenas ligeiros contactos.
Acredito, porém, que, a gastar um milhão de contos para conseguir 10. 000 barris de óleo, será preferível empregar essa quantia
na pesquisa do petróleo, onde talvez possamos conseguir muita
coisa mais. Se vier a guerra - e ela não está longe, mas a curto
prazo, está iminente nesse caso, nem o xisto viria resolver; de
forma alguma viria resolver.
Mas não estará funcionando ainda dentro de três ou quatro
anos, porque muitos problemas estão por resolver. De forma que,
se a guerra vier dentro dêsse longo lapso de tempo, encontrará
ainda inativa a usina.
Quer dizer que a instalação dessa usilongo prazo?

O Sr. Artur Audrl:í -

na será feita também

~1.

O SR. PEDRO D}lJ MOURA - Parece-me que a curto prazo
também não o será. ~·ão tenho dados precisos, mas acredito que,
em três anos, não tenhamos essa usina funcionando perfeitamente.
Um Sr. Deputado - Uma pergunta ainda em relação a êsse
assunto: no caso de guerra, não poderíamos receber petróleo por
via marítima?
Outro Sr. Deputal'/,o - E não seria também de suma importância que recebêssemos petróleo dos países produtores do continente, especialmente da zona do Pacífico, por via terrestre?

O SR. PEDRO DE MOURA - Por via terrestre é uma situação
muito difícil de ser resolvida. Recordo-me de que, em 1942, na
época do racionamento, fui consultado a respeito de importação
de petróleo da Venezuela, através do Orenoco e do Canal do Cassiquiari, descendo Rio Branco, etc., no Amazonas. Fizeram-me
essa consulta, porque vivi muitos anos naquela região. Não houve
possibilidade de fazer nem um estudo mais detalhado, porque a
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solução era complicadíssima por parte da Venezuela. Para evitar
navegação marítima, a coisa era muito complexa; para trazer do
Peru, também, porque só viria até o Pará; transportar da Bolívia,
hoje, não é possível, porque não há meios. Mesmo porque a Bolívia
é pequena produtora de petróleo, estão produzindo menos do que
nós, ao que me parece. Para trazer do oriente peruano não solucionaria o caso para o Sul do país.
O Sr. Artur Audrá -

lívia?

Não há um oleoduto para destilo na Bo-

o SR. PEDRO DE MOURA - Não. Houve um pequeno oleoduto - um gaseoduto, afinal - da Bolívia para a Argentina. Isso
trouxe uma complicação internacional muito séria, do que resultou a cassação das concessões da "Standard Oil" na Bolívia.
O Sr. Artur Audrá -

Então não é oleoduto?

O SR. PEDRO DE MOURA - Ao que me parece, levava gás
natural da Bolívia para alimentar caldeiras ou máquinas na Argentina, da mesma companhia. De qualquer maneira, era um
contrabando.
Agora, vamos à pergunta do Sr. Deputado Tenório Cavalcanti: "l) a inversão de capital estrangeiro para acelerar a produção; 2) o mesmo processo para utilidades. Resumo: reduzir o capital estrangeiro para utilidades e estimular para a produção, não
seria boa política?"
O Sr. Tenório Cavalcanti -

recimento?

V.S.ª permite-me dar um escla-

O SR. PEDRO DE MOURA - Pois não.
O Sr. Tenório Cavalcanti - Essa pergunta obedece um .tanto
ou quanto ao método confuso. (Risos). Devo dizer a V. S.ª que
vejo nesse debate do problema do petróleo o divisor de águas na
política contemporânea do Brasil. Por isso, não sou extremamente contrário à inversão do capital estrangeiro, motivo pelo qual
formulei as duas hipóteses: a do capital para utilidades e a do
capital para acelerar a produção. Ora, pergunto, não seria boa
política reduzirmos o capital para utilidades e dar incremento
ao capital para a produção do petróleo, fiscalizando a sua aplicação?
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O SR. PEDRO DE MOURA ser seguida em têrmos .

Essa é uma política que deve

(Trocam-se apartes).

O Sr. Tenório Cavalcanti - Dar as garantias necessárias à
inversão dêsse capital para estimular o mais ràpidamente possível a produção do petróleo.
O SR. PEDRO DE MOURA -

Seria interessante.

O Sr. Tenório Cavalcanti - Acho que devemos combater essa
política de assustar o capital estrangeiro, porque nós precisamos
dêle para desenvolver a produção. Daí perguntar eu se não seria
boa política reduzir êsse capital para umas tantas utilidades e
incentivá-lo para a produção.
O SR. PEDRO DE MOURA -

Parece-me interessante.

O SR. PRESIDENTE - Antes de encerrar esta conferência,
eu pediria ao Sr. Pedro de Moura que respondesse à pergunta do
Deputado Amando Fontes.
O Sr. Amando Fpntes - Dr. Pedro de Moura, fui o relator
do primeiro projeto de estatuto do petróleo e formulei um substitutivo, não sei se V. EI.ª teve conhecimento.
O SR. PEDRO OE MOURA -

Sim, tive conhecimento.

Nesse substitutivo, pretendi eu a
criação de uma sociedade de economia mista. E havia também chegado àquela conclusão a que o Senhor chegou, ao estudar o petróleo, de que não pode o Estado, diretamente, incorporar, por
causa daquela questão das tabelas únicas, do Código de Contabilidade e outras dificuldades, o mecanismo e a praticabilidade que
só uma sociedade de economia mista pode ter. Em meu substitutivo estabelecia exclusividade dessa companhia que se organizasse, ao passo que o projeto primitivo não tratava dêsse ponto.
Quer dizer, outras companhias poderiam ser fundadas para pesquisar, explorar e refinar o petróleo, enquanto, no meu substitutivo, devem ser encampadas até as concessões de refinarias já feitas.
Ao senhor, então, que conhece de perto o problema do petróleo,
pergunto: se essa companhia mista subsistisse, não seria melhor
que tivesse a exclusividade da pesquisa, da lavra, do refino e do
transporte?
O Sr. Amando Fontes -

-
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O SR. PEDRO DE MOUR.t\ - Não me parece que seja necessário, tendo em vista a flexibilidade bastante grande que a Companhia já vai ter, de que, dado o grande suporte que representa
uma zona reconhecidamente petrolífera, ela poderá vir a ter um
grande reflorescimento sem que precise encampar outras atividades. Acho, mesmo, que se outros grupos particulares, dentro da
lei, quiserem trabalhar em tai.s utividades, poderiam perfeitamente, como associados, digamos assim, a essa companhia.
O Sr. Amando Fontes - O Senhor não acha injusto fique com
a. companhia mista, a governamental, os ônus da pesquisa e da lavra, que são as atividades mais aleatórias, e que outras emprêsas
se estabeleçam no Brasil, por meio de concessões de zonas, só para
o refino?
O SR . PEDRO DE MOURA - A Companhia terá que produzir petróleo, e poderá montar outras refinarias também no País.
A nossa capacidade de refinar é, ainda, inferior ao nosso consumo,
de modo que ela poderá montar outras refinarias e o consumo
irá subindo.
O Sr. Amando Fontes - Não seria isso prejudicial aos interésses da Companhia, à sua renda?
O SR. PEDRO DE MOURA - Não acredito venha a acontecer tal coisa, porque ela já vai iniciar suas atividades com um bom
suporte, representado pela área já reconhecidamente petrolífera,
e onde poderá trabalhar para distribuir dividendos. Poderá expandir seus trabalhos em outras áreas e outros grupos ...
O Sr. Amando Fontes - Mas ela não poderá estabelecer mais
uma refinaria aqui no Distrito Federal ...
O SR. PEDRO DE MOURA - Não estou bem a par do assunto relativamente a esta faceta do problema.
O Sr. Amando Fontes - . . . porque houve uma concessão,
que é privativa, exclusiva, como não poderá, igualmente, fazê-lo
em São Paulo, de maneira que tem essa desvantagem.
O SR. PEDRO DE MOURA - Mas as próprias refinarias que,
no momento, trabalham em São Paulo poderão, digamos assim,
suprir as necessidades atuais daquela região. Dentro de mais alguns anos, porém, dado o desenvolvimento de nossas atividades,
talvez não sejam suficientes, pelo que, então, a própria Companhia Petrobrás, que se vai estabelecer, poderá ter a preferência.
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o

Sr. Amando Fontes -

necessária a exclusividade?

De maneira que V. S.ª acha não ser

O SR. PEDRO DE MOURA dade disso.

Não me parece haja necessi-

(Trocam-se numerosos comentários entre os presentes).

O Sr. Édison Passos - Peço aos nobres Deputados presentes
uma calorosa salva de palmas em homenagem ao Dr. Pedro de
Moura. (Palmas).
E também, se me permitem, queria dizer, em nome das três
Comissões que se vêm reunindo aqui para tratar dêsse importante assunto, tão do interêsse do Brasil, duas palavras de agradecimento, em nome dêsses órgãos, ao Dr. Pedro de Moura. Ao abrir
a sessão em que o nosso ilustre visitante iniciou esta sua exposição
- que é para nós, Deputados, para a Câmara Federal e para todos
nós, brasileiros, uma aula magistral sôbre êsse importante assunto - eu antevi e - se me permitem - reservei a mim ~esmo,
um tanto pretensiosamente, a previsão dêsse acontecimento: de
que ninguém melhor <;J.o que êle, pelo seu idealismo, pelo seu realismo, pela sua dedic"'.ção de mais de 27 anos, com essa dose de
otimismo sadio que t~!m ...
O Sr. Euzébio Rocha - Pelo seu espírito de renúncia.
O Sr. Édison Passos - ... êle vem estudando êsse assunto
desde a fase em que havia uma descrença cética em nossas possibilidades até a fase atual, de um exaltado entusiasmo patriótico - poderia nos dar esta esplêndida - visão do problema. E direi mais - e todos o~; Srs. Deputados que aqui assistiram essas
suas aulas magistrais estão convencidos, e eu também tenho essa
convicção - de que a maior prova da capacidade brasileira para
resolver êsse problem1:1, foi dada por êle próprio, pela sua pessoa.
(Palmas). E' a maioir síntese do pensamento em tôrno do efeito
produzido pela sua br~lhante exposição, e a êle, que é um homem
modesto, um homem trabalhador, que é um dedicado ao Brasil e
que tem êsse sadio idealismo, eu direi, elevando o pensamento,
em nome do nosso P;aís, dos nossos companheiros do Congresso
Nacional - e, portaqto, do povo brasileiro - Pedro de Moura,
continua com teu idealismo, porque êle se inspira nos valores eternos, universais, da Verdade, do Belo e do Bem! (Muito bem; muito bem. Palmas prolongadas).

EXPOSIÇÃO DO GENERAL HORTA BARBOSA
Ex-Presidente do Conselho Nacional do Petróleo

AQUI estou em atenção ao honroso convite da Comissão de Eco-

nomia da Câmara dos Deputados para ser ouvido sôbre a
solução do problema do petróleo nacional*.
Inicio minha exposição valendo-me da prata da casa. Em parecer datado de 30 de junho de 1927, que se pode ler no volume publicado, em 1945, pelo Serviço de Documentação do Ministério da
Agricultura, sob o título "O Petróleo Brasileiro", o saudoso deputado Ildefonso Simões Lopes focalizou êste assunto, mostrando que
os elevados interêsses da defesa nacional e as necessidades de enerbia barata impunham ao Brasil um decisivo impulso, enérgico e
contínuo, em busca do combustível liquido, sucedâneo do carvão.
Há, portanto, 25 anos que o eminente parlamentar dizia:
"As nossas minas de ouro, ferro, diamante, manganês,
todo êsse vasto patrimônio foi de há muito alienado ao estrangeiro, por pouco mais de nada. Dizem que não atinge
a 2. 000 contos a importância por êles empregada na aquisição de tão vastos tesouros. As fôrças hidráulicas mais
próximas dos centros industriais e populares têm sido também transferidas à propriedade estrangeira. Se não olharmos com clareza o dia de amanhã, passará igualmente
para êles o domínio do petróleo, em tôrno do qual se operam, neste instante, as mais intensas campanhas econômicas, intensificadas desde o dia em que os grandes estadistas e os maiores cabos de guerra do mundo demonstraram que êle é a chave da hegemonia industrial e política
dos povos." (Pág. 26).
"E, a propósito", prossegue, "convém rememorar o último relatório da Comissão Federal Norte-Americana que,
depois de um ano de acurado estudo, conclui com as seguintes palavras: "Existem no México e na América do Sul
• Ccin1erêncla pronunciada em 8 de teverell'o de 1952 e publlcada no Diário do
Oongresoo Nacional de 12-5-1952.
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imensos campos petrolíferos ainda não explorados. Nossas
companhias deveriam efetuar ali, sem demora, explorações, pois é absolutamente essencial que essas jazidas sejam futuramente controladas por cidadãos norte-americanos". (Pág. 27).
No citado volume, encontra-se também o parecer proferido
por Simões Lopes juntamente com o atual vice-presidente do Senado, Sr. Marcondes Filho, em data de 29 de dezembro de 1927. Nesse documento, depois de acentuarem que as jazidaR conhecidas estavam, em sua generálidade, ocupadas pelos trustes da Inglaterra
e dos Estados Unidos, que premeditavam a conquista ou pelo menos o contrôle, mais ou menos hábil, das restantes e dos novos campos aparecessem, concluíram:
"E' mister criar uma grande fôrça capaz de enfrentar
os poderosos trustes, cujos apetites ficaram acima perfeitamente caracteri.zados. Além disso, é preciso baixar ao
mínimo o preço de venda de um produto, ao qual estão
ligados os interêsses da produção agrícola e industrial e
as conquistas,1enfim, da civilização e do progresso".
"E' preciso que tão poderosas organizações financeiras
encontrem, entre nós, as resistências e a superior orientação defensiva que só a unidade de ação do Estado e a
sua soberana autoridade podem com proveito reunir e operar". (Págs. 80 e 81).
A partir da Primeira Grande Guerra, considerações de ordem
militar encareceram a importância do petróleo e as principais nações sentiram a necessidade de intervir na indústria do combustível liquido mineral, entregue, até então, a monopólios particulares. Exército, Marinha e Aeronáutica estarão fadados à derrota se
não contarem com petróleo para movimentá-los. O transporte de
suprimentos militares e a indústria bélica são esforços inúteis sem
a essência principal. "O petróleo", segundo observa Ludwel Henry,
"é mais que uma arma. E' um objetivo de guerra", (Attílio Vivacqua.
A Nova Política do Su7Jsolo).

Revelando as diretrizes políticas da Inglaterra nesse setor, há
quase 40 anos, Churchill, então Primeiro Lord de Almirantado dizia: " ... cumpre sermos proprietários ou, de qualquer m~neir.i:J.,
os -controladores, nos lugares de extração, de uma razoável pro-
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porção de óleo bruto, conforme exijam as nossas necessidades".
(Victor Forbin, Le Petrole dans le Monde, pág. 200) . Essa, também, é a política dos Estados Unidos como vimos em citação
anterior.
Ludendorff, em suas Memórias, disse que "a destruição dos
poços da Rumânia foi incontestàvelmente o golpe mais grave para
a Alemanha ... A obra de alguns engenheiros-oficiais inglêses que
puseram êsses poços fora de uso pode ser considerada como uma
das ações estratégicas mais importantes da última guerra; seus
efeitos foram mais decisivos que os da maior parte das grandes batalhas. Se os russos, antes de abandonarem a Galícia, se tivessem
lembrado de destruir os poços e os estoques de petróleo, a guerra teria terminado mais cedo e o império dos Tzares teria provàvelmente
evitado a revolução". (Victor Forbin).
No fim do último conflito, mais uma vez se verificou êsse fato.
De maio de 1944 em diante, os aliados começaram a ofensiva aérea
contra os recursos de petróleo do inimigo, que !lassou desde então
a sofrer a falta de combustível. Mais tarde, as fôrças alemãs desencadearam a contra-ofensiva das Ardenas, com o propósito de apreender os depósitos de óleo dos aliados, a fim de manterem em ação
suas divisões blindadas. Nas semanas que precederam a capitulação,
estavam imobilizadas as tropas alemãs por falta de carburante.
A corrida às jazidas tornou-se uma face da corrida aos armamentos. "O petróleo", disse Lodge, "é algo mais que um fator de
comércio e produção. E' o principal elemento de guerra e absolutamente internacional a sua importância. Antes se lutava pelos
mercados de consumo, hoje para ocupar as jazidas do mundo". Por
isso, o petróleo passou de negócio monopolista privado a monopolista dos governos, como bem observou o Sr. Odilon Braga, no relatório apresentado com o Estatuto do Petróleo.
Nas nações independentes, a responsabilidade da defesa nacional cabe aos seus próprios governos e a mais ninguém. Do mesmo
modo que compete ao Estado administrar quartéis, fortalezas, belonaves, bases aéreas, arsenais e fábricas militares, pertence-lhe
também a indústria do petróleo.
Diante do exposto, é fácil distinguir qual a solução que atende
melhor aos interêsses nacionais e qual a que obedece a diretrizes
polítkas de países estrangeiros.
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O General Leitão de Carvalho, no livro que publicou sob o
expressivo título - Petróleo! Salvação ou Desgraça do Brasil? descreveu como a opinião de que a exploração do petróleo deve ser
feita pelo Estado, se propagou ràpidamente por todo o vasto território nacional e empolgou o espírito cívico dos brasileiros sem distinção de sexo, idade ou camada social. De modo inédito e impressionante a opinião pública quase unânime, representada pela mocidade estudantil, Câmaras Municipais, Assembléias Legislativas, órgãos de classe, militares e povo em geral, se manifestaram por aquela solução em mensagens, reuniões, publicações, conferências, etc.
Na palavra daquele ilustre General, essa opinião seria "fôrça poderosa capaz de influir nas decisões do govêrno, se a nossa democracia
se mostrasse prudente e acatadora da vontade popular".
Vivemos um período de intranqüilidade e de descontentamento,
privações e fome. Na voz de muita gente, o govêrno é o responsâvel por essa situação. Uma lei de petróleo contrária à opinião pública quase unânime chegaria a ser, neste momento, uma grave
provocação.
Não podemos adrpitir, na exploração do petróleo, a infiltração
estrangeira, sob qualquer modalidade mais ou menos astuciosa de
que se revista. Não vai nesta asserção recalque de nativo, pois
igual repulsa fazem ao elemento alienígena, nesse setor, povos
como o americano, o inglês, o russo e outros . Recalque de inferioridade é o cético chavã,o da nossa incapacidade para prosseguirmos
por nós mesmos na bµsca do petróleo, cujos resultados são os mais
animadores.
1

As jazidas de óleo descobertas acusam 50 milhões de barris, es-

timados em 2 bilhões e 500 milhões de cruzeiros. As de gás a tingem
a 1 bilhão e 200 milhqes de metros cúbicos. Anualmente aumentam
as reservas e revelam-se novos campos. As reservas de petróleo
vêm crescendo em rítmo constante e animador - de 17. 800. 000
barris em 1948, subiram a 25. 200. 000 em 1949, a 44. 000. 000 em
1950 e mais de 50. OQO. 000 em 1951.
Pràticamente, as pesquisas iniciaram-se no segundo semestre
de 1939 e as despesas se cingem, até agora, numa quarta parte daquela quantia. Os trustes não obtiveram melhores resultados nos
países onde têm andado. Os professôres Raymond F. Mikesell e
Hollis B. Chenery, em seu livro Arabiam Oil citam os exemplos se-
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guintes: Colômbia - foram aplicados $ 60,000,000 desde 1916, sem
nenhum resultado até 1939; Iraque - $62,000,000 desde 1926, sem
resultado até 1934; Venezuela - $44,000,000 sem resultado até
15 anos depois; índias Ocidentais - antes de começar a recuperação, foram empregados $39,00,000. Portanto, apesar da inexperiência e da modéstia dos nossos meios, o desenvolvimento dos trabalhos do Conselho Nacional do Petróleo mostra-se normal, comparado com o de grandes companhias.
Já dispomos de uma pequena refinaria e outra, de maiores proporções, se acha em adiantada fase de construção, para o que estão reservando os necessários recursos. Um oleoduto faz a importante ligação Santos e São Paulo. Uma apreciável frota de navios-tanques está encomendada e paga, sendo que algumas unidades já se
acham em serviço. Tudo isso custeado pelo Tesouro Nacional, com
seus recursos normais e sem prejuízo dos trabalhos de pesquisa e
exploração.
Todavia, essa política construtiva tem sofrido vacilações, tibiezas e até mesmo, em alguns momentos, grave ausência de espírito nacionalista. Não obstante isso, mostram claramente os fatos
o bom êxito alcançado, que ainda seria mais eloqüente se um técnico americano, infelizmente seguido por alguns colegas brasileiros,
apesar de advertidos com a devida oportunidade, não tivesse fixado
na rídicula cifra de 2. 500 barris diários a capacidade da Refinaria
de Mataripe.
Por que mudar de rumo?
Atualmente há preocupação com o aumento anual da importância de divisas necessárias à importação de derivados de petróleo,
como se a vida nacional ficasse estagnada enquanto cresce a importação de combustíveis. Quanto maior fôr a aquisição dêstes,
maior quantidade de produtos afluirá ao mercado interno e aos
centros de exportação, porque são os combustíveis que fomentam
as indústrias e fazem a circulação da riqueza.
Pelo Mensário Estatístico do Ministério da Fazenda, de dezembro último, verifica-se que, de janeiro a agôsto de 1951, em relação a igual período do ano anterior, gastamos mais ......... .
Cr$ 643. 661. 000,00 na compra de combustíveis líquidos minerais,
mas, em compensação, exportamos mercadorias a mais no valor
de Cr$ 6. 883. 337. 000,00. O confronto é bastante significativo.
-13-
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A urgência da descoberta de novos campos petrolíferos decorre do interêsse que temos de nos abastecermos com os nossos próprios recursos minerais. A consecução dêsse objetivo será mais ràpidamente obtida pelo nosso esfôrço do que pelo regime de concessões. Livres felizmente como nos achamos de semelhante regime,
nada justifica a sua adoção nesta altura dos acontecimentos internos e mundiais. Os trustes não inverteriam na emprêsa maiores
somas do que as anualmente aplicadas pelo Conselho Nacional do
Petróleo. A melhor proposta concreta do truste, recebida até agora,
não atinge a um décimo do atual orçamento dêsse órgão, dotado
neste exercício com perto de 382 milhões de cruzeiros.
Até hoje os juristas não conseguiram redigir as concessões de
maneira a garantir os interêsses do país concedente. Os concessionários arranjam meios de burlar as mais claras condições, como se
tem observado em várias nações (México, Venezuela, Irã, etc.).
Originam-se das concessões sérios conflitos com países amigos, revoluções provocadas e outras danosas conseqüências já muito vulgarizadas na campan'1a do petróleo.
A pesquisa é muito dispendiosa. Exige, sobretudo, sinceridade,
que falta aos trustes. t:stes não empenhariam no risco o próprio
dinheiro. Con.trolador~s do preço dos derivados, como de fato são,
elevariam êsses preços da margem necessária para o custeio dos
trabalhos, isto é, pesqqisariam em seu benefício, mas com os recursos extraídos do povo prasileiro.
Além disso, enquanto os seus interêsses comerciais estiverem
presos ao esgotamento rápido das jazidas do Oriente Médio, é claro
que conduziriam as pesquisas em nosso território o mais lentamente possível. De posse d;a.s concessões, a atitude das companhias será
de entorpecimento e simulação, de modo a conservarem pelo maior
tempo que puderem a esplêndida situação ora desfrutada sem concorrência neste País. Não há i·azão econômica que reclame, ao de
leve, uma pesquisa profunda ou lavra intensa por parte dos quartéis no Brasil, quando o petróleo dos campos do Oriente Médio lhes
chega em Nova Iorque mais barato do que o do Texas. Haja visto o
Paraguai que deu em concessão tôda a área do Chaco em 1944 e
quatro anos depois tirJha apenas dois poços perfurados, ambos negativos, e hoje os trabalhos se encontram paralisados.
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Há quem sustente a vantagem das concessões, desde que limitadas no espaço e no tempo. Quanto ao espaço, sabem os especialistas, melhor do que eu, que a natureza dos trabalhos exige grandes áreas - bácias inteiras, como assinalaram os consultores
americanos ao examinarem o Estatuto do Petróleo. Quan,to ao
tempo, sabem igualmente os técnicos que não existem meios eficazes para fiscalizar trabalhos de pesquisa ou de lavra.
Em tôda a parte envidam-se esforços para nacionalização dos
serviços públicos. E' curioso que, no Brasil, surjam de quando em
quando adeptos das concessões, não em serviços comuns, mas em
petróleo, onde maiores têm sido os prejuízos das nações que tiveram
a desdita de lhes aceitar a malfadada fórmula e se sentem depois
impossibilitadas de rescindi-las pacificamente. No Brasil, a desapropriação não seria praticável, porque a nossa Carta Magna impõe
a formalidade prévia da indenização em dinheiro. O vulto das despesas acumuladas constituiria um grande obstáculo .
Nossa Constituição não exige a modificação da legislação vigente sôbre petróleo. Modifiquem se quiserem, mas não aleguem
necessidade inexistente. A Constituição de 1946 não é tão inflexível
como a de 1937, ao vedar a estrangeiros o aproveitamento de jazidas minerais . Deixou a matéria confiada à discreção do legislador ordinário. E como o regime jurídico das jazidas de petróleo
já está estabelecido em lei, não se faz mister qualquer reajustamento, pois que não é inconstitucional nenhuma das suas disposições. A lei atual atende a imperativos nacionais. Alterá-la, só
para implantar, de vez, o monopólio do Estado.
Dada a predominância do interêsse público na indústria dopetróleo, sob seus diferentes aspectos econômicos, militar e político,
em nenhuma outra atividade cabe melhor a aplicação do art. 146
da Constituição, que permite à União monopolizar determinada
indústria ou atividade.
Estão em voga as sociedades mistas. Citam-se Volta Redonda
e Vale do Rio Doce. Não colhem, todavia, os exemplos lembrados.
Petróleo não é ferro, nem estrada de ferro. Petróleo é energia que
tem de ser vendida pelo preço mais barato possível, para facilitar
a produção de tôdas as demais riquezas. Petróleo é a baie da economia e da defesa militar do país. Não há como, na indústria do petróleo, se associarem o Estado e os particulares. Se a indústria dope-
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tróleo visar lucros comerciais, perde o seu caráter de utilidade pública. Com êste caráter, deixa de ser interessante para os particulares. Se a associação se fizer com capitais nacionais e os trustes, o
fato aumenta de gravidade. Não é difícil prever quem será o vitorioso. Pretender tal solução é esperar que três grupos de sócios
possam trabalhar harmónicamente, quando cada um tem interêsse
oposto ao do outro.
Um órgão oficial, como o Conselho Nacional do Petróleo, reestruturado de acôrdo com o desenvolvimento desejado, atenderá
plenamente a qualquer programa de trabalho, com economia de
tempo e de dinheiro, maior garantia para a defesa militar e ampla
margem de benefícios para o povo em geral e não para meia dúzia
de acionistas.
O Código de Contabilidade Pública é o espantalho que se levanta contra a administração pelo Estado. Há administradores que
chegam a ter pavor do Tribunal de Contas. O Conselho, todavia,
rege-se por lei especial, o Decre.to-lei n.º 1.143, graças ao qual os
seus dirigentes não têm maiores dificuldades na aplicação dos créditos e na seleção o\L remuneração do pessoal. Nunca lhes criou
embaraço o Tribunal de Contas.
Mesmo em pleno regime do Código de Contabilidade, importantes obras públicas têm sido levadas a cabo, como construção de linhas telegráficas em sertões virgens, estradas, açudes, etc. E' questão de método e ordern, muito úteis para a economia do Tesouro Nacional. As grandes ernprêsas comerciais, como seria no caso a sociedade mista de petróleo, não dispensam, sem dúvida, formalidades
semelhantes.
·Além do maior contrôle financeiro, o órgão oficial pode agir
com mais facilidade, porque não depende de autorizações. Atua diretamente e ganha tempo precioso. Até como urgência haveria vantagem porque pode agir desde já.
O órgão oficial pode proporcionar à Nação maiores benefícios,
porque não terá de se preocupar com dividendos. Os lucros são
indiretos, como conv(~m na indústria do petróleo, para intensificar
as pesquisas, distribuir energia barata, espalhando a sua ação por
todo o território nacional sem se circunscrever aos centros mais
rendosos.
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Não oferecendo nenhuma dessas vantagens, a sociedade mista
apresenta o perigo da infiltração dos trustes e até de elementos nadonais muito suspeitos em virtude das suas notórias ligações. Se
prevalecer a idéia de sociedade mista, é preciso que o seja entre a
União, Estados e Municípios, cortando, assim, pela raiz, a possibilidade da intromissão dos cartéis conhecidos . Ademais, a circunstância de serem muitos os acionistas exigirá uma burocracia complicada e dispendiosa. :S:sse gasto e êsse trabalho não terá o órgão
Qficial.
Os recursos imaginados como contribuições obrigatórias para
constituição do capital da sociedade, podem perfeitamente formar
"> fundo financeiro do órgão oficial. A parte dos Estados e Municípios seria convertida em títulos da Divida Pública. As disponibilidades previstas na mensagem presidencial são mais do que suficientes para vasto programa de trabalhos, além do que uma grande
parte será aplicada em empreendimentos altamente reprodutivos,
como transportes e refinarias, capazes de lhes multiplicar o valor
em pouco tempo.
A indústria do petróleo tem de difícil a sua fundação. Uma vez
criada, cresce e se desenvolve por si. O Conselho Nacional do Petróleo, que a criou no Brasil, está em condições de ampliá-la vantajosamente e no menor tempo possível, de acôrdo com a aspiração nacional, desde que disponha de recursos suficientes. Tendo lutado,
a principio, contra total descrença e muita incompreensão, foi êsse
órgão que desfez o estribilho da inexistência do petróleo em nosso
País . :S:Ie deve merecer a confiança dos nossos legisladores . Adotemos uma política firme, decisiva, em favor do monopólio do Estado, em nome da defesa nacional e dos mais altos ideais do povo
brasileiro, que não tardarão compensadores frutos .

EXPOSIÇAO DO GENERAL JUAREZ TAVORA
Ex-Ministro da Agricultura

O SR. EDISON PASSOS, Presidente - As Comissões de Economia e Transpor.tes estão hoje vivendo um dos seus grandes dias,
com a visita, que ora nos faz, atendendo tão gentilmente ao convite
que lhe dirigimos para fazer uma exposição sôbre o complexo problema do petróleo, o grande brasileiro General Juarez Távora. O
seu profundo conhecimento das coisas e fatos do nosso País, especialmente da momentosa questão do petróleo - e S. Ex.ª é,
inegàvelmente, um grande conhecedor de tudo quanto se refere
ao nosso ouro negro, quer sob o aspecto técnico, quer sob o prisma
político - naturalme~te vai servir de excelente subsídio para os
nossos estudos a respeito.
Combinamos que, primeiramente, o nosso ilustre visitante irá
fazer uma exposição objetiva sôbre a Mensagem enviada ao Congresso Nacional, a respeito, pelo Sr. Presidente da República, comentando-a com as luzes de sua grande experiência e de seu grande saber, e, depois, responderá às perguntas que os nobres Deputados quiserem formular sôbre o assunto.
Vou dar, portanto, a palavra ao nosso ilustre visitante, General
Juarez Távora.
- Desejo, inicialmente, manifestar meu reconhecimento pelas
palavras generosas que acaba de proferir o meu eminente amigo
Edison Passos e gostaria de pedir aos Senhores Deputados que, tomando conhecimento dêste índice, organizado apenas para efeito
• Apanhamentos taqutgráficos da conferência reallzada em 11 de fevereiro de 1952.
Presidência do Deputado Edlson Passos. Diário do Congresso Nacional de 22-3-1952.
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de catalogação de documentos, se dignassem de formular, a respeito
de cada um dos itens aí catalogados, quantas perguntas julgarem
necessárias, a fim de esclarecer meus pontos de vista, face aos de
S. Ex.ª". Se eu fôr desenvolver, mesmo de maneira mu~to sintética,
tudo que consta do índice, tomarei, no mínimo, uma hora e meia ou
duas horas que, a meu ver, serão mais bem aproveitadas se cada
um dos Srs. Deputados fizer perguntas com referência aos ângulos
da questão que ainda lhes pareçam obscuros. Com isto.. evitarão,
por outro lado - desculpe-me a expressão popular - que eu chova
no molhado, isto é, tome tempo com questões a respeito das quais
todos estarão acordes.
Seguindo a ordem marcada pelo Sr. Presidente, vou ler pequenas observações sôbre o projeto governamental que cria a Sociedade Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima. Julgo ser êste o desejo
do Sr. Presidente.
Preliminarmente, devo dizer que julgo louvável a iniciativa
tomada pelo Executivo, visando acelerar a solução do nosso problema petrolífero e também acertada a idéia de confiar a execução
prática do programa petrolífero do govêrno a uma entidade autônoma, corno a Petrobrás, deixando ao Conselho Nacional do Petróleo
funções apenas norm(1itivas e de contrôle. Aliás, de longa data, sou
partidário de que o ~ovêrno divida, de fato, essas duas funções;
crie um órgão que se responsabilize pela execução de sua política
petrolífera e deixe ao Conselho apenas as funções gerais de normação, de propositura de lei, e de contrôle e execução dessas leis pelos
agentes oficiais ou particulares que se incumbirem da execução
própriamente dita do programa petrolífero do govêrno.
Entretanto, tendo, também, que o projeto não resolve a debatida questão da nossa legislação específica do petróleo, em face
dos novos dispositivos constitucionais. Ela tem, apenas caráter
adjetivo; cria uma soçiedade norrnada por determinada bitola que
o govêrno julga adequada para o caso. Mas, a meu ver, o projeto
que o Executivo mandou ao Legislativo não resolve a queSitão mais
delicada, mais controvertida, de como deve ser encarada, face aos
novos dispositivos constitucionais, a cooperação do capital estrangeiro, nessa iniciativa. Ela trata de um caso específico mas não de
legislar, de maneira geral, para todos os casos que se possam apresentar no futuro.
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Quanto ao mérito da questão, parece-me, primeiro, que o projeto sobrecarrega a União com as responsabilidades maiores da Sociedade e prodigaliza demasiados benefícios aos seus associados,
quer Estados, quer municípios, quer, sobretudo, entidades particulares, pessoas físicas ou jurídicas.
Com efeito: a) a União subscreverá todo o capital inicial quatro bilhões de cruzeiros - cobrindo-o com seu atual acervo
(artigo 4.º) e se êsse acervo fôr insuficiente para cobrir tôda essa
subscrição inicial, o Tesouro a completará, com dinheiro, mediante
adiantamento do Tesouro ou operação de crédito por antecipação
de receita, (§ 2.0 do artigo 4.º); b) só posteriormente transferirá
aos Estados, aos municípios e aos particulares, pessoas físicas ou
jurídicas, os 49% do capital de que pode desfazer-se( art. 5.º); c)
os riscos da pesquisa e descoberta dos 50 milhões de barris de petróleo já reconhecidos e medidos no Recôncavo Baiano e de 1 bilhão,
250 milhões de metros cúbicos de gás - correram exclusivamente
à conta da própria União; d) sômente quando os demais acionistas estiverem recebendo dividendos de 8 %, começará a União a receber remuneração pelos seus investimentos, que serão, no mínimo,
51 % de todos êsses investimentos, de acôrdo com o artigo 15 do anteprojeto; e) o Tesouro Nacional poderá garantir até 25% docapital integralizado para novos financiamentos tomados pela Sociedade e suas subsidiárias (art. 18, parágrafo ânico); f) os fatos
constitutivos da Sociedade da integralização do capital, bem como
das propriedades, vem andar aproximadamente por três bilhões de
cruzeiros e repeti-los mais ou menos igualmente, entre os três empreendimentos. Estes dados são todos de cabeça porque não pude
encontrar os documentos a êles referentes, inclusive na conferência do General Stênio de Albuquerque Lima, feita há pouco tempo.
Mas, Cubatão deve estar orçada em 900 e poucos milhões de
cruzeiros; Mataripe, em 120 milhões, inicialmente. Com o acréscimo, deve passar um pouco. Temos, então de 1 bilhão e 50 a 1 bilhão e
100 milhões de cruzeiros investidos em refinação. A frota de petroleiros, se não me engano, foi orçada em 900 milhões, mas é provável
que, como o encarecimento da mão de obra, de todos os materiais,
neste interregno, tenha alcançado também 1 bilhão de cruzeiros.
Acredito que a exploração primária, incluindo pesquisas e lavra,
tenha alcançado outro bilhão de cruzeiros. De sorte que, tudo somado, êsses investimentos devem andar pela casa dos 3 bilhões de
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cruzeiros. Entretanto, segundo dados americanos de dez anos consecutivos, de 38 a 47, o desenvolvimento dêsses três ramos da indústria petrolífera feito em bases que possuir e aquisição de bens móveis e imóveis que fizer, serão todos isentos de qualquer ônus fiscal
(artigo 19); g) a Sociedade gozará de isenção de direitos de importação para tudo que se destinar ao aparelhamento e financiamento (art. 29); h) a Sociedade gozará dos direitos de desapropriação (artigo 21); i) as regalias constantes dos arts. 19, 20, 21 também serão aplicadas às subsidiárias (art. 23); j) êsses privilégios,
isenções e regalias durarão enquanto durar a Sociedade. E esta
não tem, no anteprojeto, .têrmo de duração fixado.
Esta é uma primeira observação. Por ela, penso que a União
assume responsabilidade muito grande no financiamento da emprêsa e dá uma série enorme de regalias aos outros acionistas, quer
sejam os particulares, pessoas físicas ou jurídicas. por esta série de
alíneas que aqui enumerei, citando os dispositivos do anteprojeto
em que elas estão afiançadas.
Segundo- já urri dispositivo do projeto cuja constitucionalidade parece discutível. :.E' o parágrafo único do artigo 7 que reza: a
quota de 60 % do impôsto único sôbre combustíveis líquidos destinados à indústria petrolífera - porque há uma parte destinada,
constitucionalmente, à quota do Fundo Rodoviário - pertencente
aos Estados e municipios, não lhes será distribuída enquanto não
estiver assegurada sua imediata aplicação.
Não sou constitucionalista, não estou naturalmente imbuído
do espírito com que os Estados disputam seus privilégios, mas entendo que há alguma coisa de discutível nesse dispositivo.
Terceiro - os iµvestimentos feitos, até hoje, pela União na
indústria petrolífera devem montar a cêrca de três bilhões de cruzeiros. Devido ao est;ado em que se encontra meu arquivo, com
minha casa em obras, em completa desordem, não pude obter dados
recentes. O que pude ajeitar para trazer está contido nestas três
pastas. Mas, de maneira geral, penso que os investimentos da União,
quer na indústria primária de exploração do petróleo, isto é, pesquisa e lavra, quer na indústria de refinação, incluindo o orçamento
de Mataripe e o da Usina de Cubatão, quer na questão dos transportes especializados 1 incluindo a frota de petroleiros e o oleoduto
Santos-Jundiaí, desde harmonia - isto é, a exploração não ul-
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trapassando as possibilidades de refinação, nem ambas elas às do
transporte especializado - os investimentos assim se distribuíram:
exploração primária - 60 % (59,7 % mais ou menos), refinação 18% e transporte especializado -12%. Vemos, assim, que a indústria de exploração primária, na sua parte de pesquisa e lavra, consome duas vêzes o investimento que consomem a refinação e o
transporte especializado somados.
Entre nós - devido à justa preocupação de refinar e transportar, desde logo, sob contrôle nacional, todo o petróleo que consumimos, e ainda temos de importar - as inversões feitas foram
repartidas quase igualmente entre os três ramos considerados. No
indústria petrolífera: a produção, a refinação e o transporte. No
futuro, entretanto, se quisermos produzir petróleo suficiente para
atender as nossas necessidades - as inversões destinadas à pesquisa e à lavra de jazidas deverão montar ao dôbro dos que se destinarem às renovações e ampliações do parque de refinação e dos
equipamentos de transporte.

Chamo a atenção dos Srs. Deputados para êste ponto, no qual
vamos insistir muito. A solução fundamental do problema do petróleo não reside, para nós que temos possibilidades geológicas de
produzi-lo em quantidade suficiente para o nosso abastecimeI1ito,
em refinar e transportar petróleo importado do estrangeiro. Reside, fundamentalmente, em encontrar-se, dentro de nossas fronteiras, o petróleo necessário à satisfação das necessidades normais
do País e das eventuais, em emergência de guerra. De sorte que,
enquanto não tivermos resolvido esta questão de encontrar petróleo nos nossos territórios, em condições de satisfazer as demandas
de nosso consumo interno em épocas normais e de atender ao
acréscimo exigido em eventualidade de guerra, não teremos solucionado objetivamente o problema do petróleo. Voltaremos, depois,
a êste ponto, mais calmamente, e esperamos ser, então, interrogados por quantos desejem maiores esclarecimentos a respeito.
Mas, continuemos a apreciação sôbre o projeto governamental.
E' de receiar-se que, com a formação da Petrobrás, a maior parte
dos investimentos continue a se fazer em favor da refinação e do
transporte, em prejuízo da expansão da exploração primária pesquisa e lavra.
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A rápida expansão do nosso consumo interno àe combustíveis
líquidos, cuja tendência é dobrar cada cinco anos, exigirá constante ampliação do parque de refinação e dos equipamentos de
transporte, provàvelmente, nem sempre isso será viável com os simples reinvestimentos dos próprios lucros obtidos nesses dois ramos
da indústria petrolífera. Devo esclarecer, antes das perguntas, que
há no Brasil uma corrente, muito respeitável, que sustenta a tese
de que é possível resolver o problema do petróleo simplesmente fazendo o Govêrno despesa inicial capaz de atender ao consumo interno do Brasil, refinando petróleo importado do estrangeiro e,
mais, barateando o custo de aquisição dêsse petróleo e garantindo
o seu fornecimento regular às destilarias com a aquisição de uma
frota de petroleiros proporcionada ao consumo ou à capacidade
dessas refinarias. Essa corrente, que é liderada pelo meu eminente
chefe e amigo General Horta Barbosa, sustenta que os lucros resultantes da refinação do petróleo e do transporte especializado no
Brasil são de tal ordem que poderiam financiar, sem o govêrno
fazer novos sacrifícios financeiros, a exploração primária do petróleo de que necessitampg. Objeto o seguinte: dentro da atual situação, sendo o crescime:µto do consumo da ordem de 20% ao ano, e
tendendo, portanto, a dobrar em cada cinco anos, eu consideraria
um legítimo triunfo da administração governamental manter em
perfeito andamento, ~em aumentos exagerados de preços, as instalações inicialmente montadas para a refinação e o transporte
especializado do petróleo, e auferir, ademais, lucros capazes de
garantir, sem novos ttnanciamentos do Tesouro, as renovações e
ampliações constante,s exigidas para atender as demandas progressivas crescentes qo consumo nacional .
E' preciso notar qµe, no início da montagem da jndustrialização
do petróleo, no Brasil, o Govêrno já investiu, como disse, ....... .
Cr$ 1 . 000. 000. 000,00 para comprar uma frota de petroleiros que
apenas pode transportar o petróleo necessário para garantir, todos
os dias, um abastecimento de 45. 000 barris à Usina de Cubatão e
distribuir a parte dos refinados que não fôr conduzida, por oleoduto, a São Paulo.
O nosso consumo atual de petróleo sobe a cêrca de 120. 000
barris diários. A capacidade da frota petroleira adquirida teria de
ser já quase triplicadci, para corresponder a êsse volume de petróleo
consumido. A capacidade das refinarias já montadas ou em pro-
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cesso de montagem alcança pouco mais de 90. 000 barris diários,
acusando, assim, um deficit de 30. 000 barris por dia, ou de 25 %
- deficit que, em 2 ou 3 anos, prazo dentro do qual estarão concluídas as refinarias já programadas, estará provàvelmente elevado a 50%.
Insisto neste ponto porque é um dado real . Não nos devemos
levar por argumentos que, no fim de contas, simplificam o problema, mas não o resolvem. A realidade, pois, parece-me esta. O Govêrno deve empenhar-se em dar administradores capazes à sua indústria de refinação e de transporte de petróleo, de maneira a evitar
uma infiltração - desculpem o têrmo que nada tem de pejorativo
- de elementos políticos através da nossa tendência quase incurável, resolver a situação difícil do particular, arranjando-lhe um
emprêgo público.
Se a indústria de refinação e de transporte especializado do petróleo não puder furtar-se a ssa etndência de se superlotar de
funcionários burocráticos e técnicos, acabará sem produzir sequer
os lucros indispensáveis ao autofinanciamento de sua constante
expansão, necessária a tender ao aumento de demandas de combustíveis líquidos de mercado interno.
Afirmo que a organização projetada pelo Govêrno poderá levar-nos a expandir, de preferência, a refinação e o transporte dopetróleo, em detrimento de sua exploração primária - pesquisa e la-

vra.

Isso, por três motivos principais:
1.º) Rotina burocrática, tendente a seguir a lei do menoresfôrço, e, em conseqüência, a concentrar recursos naqueles doi ramos, cuja aplicação será muito mais cômoda que o esfôrço pioneiro
de pesquisa de lavra de jazidas no interior do Pais.

2. 0 ) A demanda constantemente crescente de produtos refinados pelo mercado nacional.
O Govêrno terá de ser solicitado a ampliar suas instalações de
refinação e de transporte especializado, a fim de ir ao encontro
dêsse aumento de demandas. t:ste é um fator real que ninguém pode
contestar.
3.º) Finalmente: por outro lado, o interêsse de lucros dos
acionistas particulares fará pressão sôbre a diretoria, para que em-
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pregue seus investimentos de preferência naqueles ramos cuja expansão garanta lucros imediatos e certos, em vez de imobilizá-los
em inversões aleatórias, do ponto de vista da remuneração como
costumam ser as inversões da exploração primária.
Todos sabm que a exploração primária, a que um técnico americano chamou de loteria geológica, pode enriquecer uns e arruinar outros.
O desenvolvimento da indústria de exploração primária dopetróleo é, entretanto, essencial à segurança nacional e mesmo ao
seu equilíbrio econômico em emergência de guerra mundial, pois
só teremos garantia de abastecimento normal de combustíveis líquidos, em qualquer emergência, quando o produzirmos 100% dentro das nossas fronteiras.
Peço aos Srs. Deputados que fixem bem esta observação: De
pouco nos servirá, numa emergência de guerra, têrmos capacidade
para refinar e transportar 100 % do petróleo requerido por nosso
mercado interior continuando a importá-lo, porque a próxima guerra, se vier - não sa~emos quando virá - acarretará fatalmente
consigo uma campanba submarina muito mais aguda que a desencadeada na última gu13rra, pois a Rússia já tem 300 submarinos, enquanto a Alemanha começou a última guerra com menos de 100. E'
sabido, .também, que os submarinos menos aperfeiçoados de que
dispõe, atualmente, a Armada Russa possuem, no mínimo, os últimos aperfeiçoamentos introduzidos pelos alemães, já no fim daquela guerra: o schnorkel, que lhes permite navegar submersos
com os seus motores diesel, e a torpedo de longo alcance, capaz
de atingir alvos a dist~ncias superiores a do funcionamento eficiente do radar através dágua. ~les oferecem, assim, uma capacidade
de resistência à caça muito superior a dos melhores submarinos
alemães com que terminou a Seguda Guerra Mundial. Concluo,
daí, a possibilidade de que a nossa frota de petroleiros, dentro de
poucos meses, após o início das hostilidades, não terá um só petroleiro navegando, a não ser que a Rússia desista, pouco logicamente,
de privar os Estados Unidos dos suprimentos de matérias primas
p1ovenientes de eus vizinhos sul-americanos. Estou certo de que
todos os Senhores Deputados chegarão à mesma conclusão e, se
êste País deixar de irp.portar, na situação em que está atualmente,
o petróleo de que necessita, estará sujeito, dentro de 60 a 90 dias,
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a um colapso econômico, seguido, provàvelmente, de tentativa de
subversão de suas instituições. Devo, agora, fazer uma afirmação
impor,tante: ao Estado Maior do Exército, ao contrário do que tem
sido propalado por elementos jacobinos, não importa, essencialmente, o processo que o govêrno siga para resolver o problema do petróleo; a matéria é de exclusiva competência da autoridade política. O que lhe interessa, fundamentalmente, para a execução de
seus planos, é que tenhamos garantido o petróleo indispensável à
segurança nacional em emergência de guerra. Dou a êsse respeito
um depoimento pessoal. Era Sub-Chefe do Esthdo Maior do Exército, em 1947, quando lhe foi feita, oficialmente, a seguinte interpelação: em face dos têrmos constitucionais de 46, qual o ponto
de vista <lo Estado Maior, em relação à exploração do petróleo:
manter o monopólio estatal, ou permitir uma liberdade maior de
exploração? A situação era bastante delicada, pois muitos setores da
opinião nacional estavam intoxicados com o ultra-nacionalismo
da carta de
?
E a resposta do Estado Maior foi, em têrmos gerais, a seguinte:
O que interessa imediatamente à segurança militar do Pais é que
êle disponha, dentro do mais breve prazo possível, do ptróleo mínimo de que necessita para viver como nação soberana e para defender-se em caso de agressão; os processos pelos quais se há de obter êsse petróleo cabem à responsabilidade política do govêrno. Quero salientar êsse ponto, a fim de que os Srs. Deputados não sejam
vítimas de mistificações; o Estado Maior do Exército não defende,
nem condena êste ou aquêle processo de exploração do nosso petróleo. Nesse particular, apenas opinou que, se fôr adotado o regime
de concessões administrativas, previsto na Constituição, seja assegurado a nacionais o contrôle das emprêsas de refinação e transporte especializado, quando destinadas ao suprimento do mercado
\nterno.
Durante a elaboração do anteprojeto de Estatuto do Petróleo;
opinou nesse sentido, com apoio dos Estados Maiores da Armada,
da Aeronáutica e Geral (das Fôrças Armadas) .
O Sr. Alde Sampaio-Chegou ao meu conhecimento ter havido
proposta de uma companhia inglêsa que pretendia aplicar, na
pesquisa do petróleo, cem milhões de libras. A mesma companhia
já havia feito oferta idêntica ao Equador, mas ali nada obtivera.
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Pretendia essa companhia, como disse, fazer a exploração do petróleo no Brasil sem nenhum compromisso de nossa parte, sujeitando-se até a fazer pesquisas em lugares onde o govêrno brasileiro
já havia pesquisado, sem nada encontrar. Consta-me que essa proposta foi recusado tendo em vista o parecer do Estado Maior do
Exército. A informação pode não ser segura, mas foi nesses têrmos
que a recebi.
O SR. JUAREZ TAVORA - Não sirvo no Estado Maior desde
1949. Não me consta, porém, que tenha havido nova manifestação
dêsse órgão, sôbre o assunto, depois daquela época.
O Sr. Alde Sampaio -

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE - De acôrdo com a norma estabelecida,
as perguntas devem ser formuladas depois da exposição.
O SR. JUAREZ TAVORA- Vou enumerar algumas conclusões
a respeito do que disse em tôrno do projeto governamental.
Concluo do exposto:
1

A aprovação do projeto ora submetido à apreciação do
Congresso não resolye a questão fundamental da lei substantiva
que há de reger a exploração petrolífera no Brasil A proposição rege
apenas um caso particular e, dentro do espírito e da letra do novo
texto constitucional, abre uma clareira para a atividade governamental, dentro do st:atu-quo legal vigente sôbre a matéria. Acho
que êsse projeto realmente abre uma clareira na legislação vigente,
porque permite que sociedades anônimas organizadas no Brasil,
como pessoas jurídicas nacionais, mas poderão ter cem por cento
de acionistas estran~eiros, subscrevam ações; e, ainda mais, que
elejam, de um até dois diretores, conforme a cota de capital subscrita. Isso rompe, não há hâcida alguma, o jacobinismo intransigente do código de 1940 e leis específicas do petróleo, decorrentes
da Constituição de 37 mais não resolve, de maneira peremptória, a
participação da iniciativa, da técnica e do capital estrangeiro, na
exploração do nosso petróleo. Tal tarefa só se realizará com a reforma do Código de Minas, e do Decreto-lei n.º 366, de 11 de abril
de 1938, que regula, especificamente, o regime de exploração das
jazidas de petróleo.
a)
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b) Essa clareira aberta no jacobismo da legislação vigente não
permite resolver, por si só, dentro das condições de tempo e proporção desejáveis, o complexo, grave e urgentíssimo problema do suprimeiro de combustíveis líquidos ao nosso mercado interno. Sempre alio êsses dois fatôres, porque nenhuma solução objetiva de
qualquer problema pode abstrair das condições de prazo e de grandeza dentro das quais se impõe sua realização. Se nos disserem que
a solução estatal só nos vai dar auto-suficiência em petróleo daqui
a 30 ou 40 anos essa solução não me parecerá satisfatória; se nos
disserem, por outro lado, que ela apenas nos poderá dar, nos próximos anos, um vigésimo ou um décimo das necessidades do nosso
consumo, isso também não resolverá, a meu ver, o problema de abastecimento de combustível, que defrontamos. Precisamos encarar
objetivamente a solução do problema dentro de condições adequadas
de tempo e proporção.
Não é tolerável que pessoas de responsabilidade confiem ao
acaso o andamento da solução de problema de tal importância.
e) O projeto prodigaliza, como vimos, vantagens e privilégios
aos Estados, Municípios e acionistas privados, em detrimento da
União.
Em conseqüência, opino: a) que seja aprovada a criação da
"Petrobrás" como órgão executivo da atividade governamental em
matéria de petróleo. :S: mera opinião pessoal que peço aos senhores deputados não tomem como impertinência. Estão pedindo a minha opinião e eu a estou dando com tôda lealdade, com tôda sinceridade e sem nenhuma pretensão de que ela valha mais do que a
de quem quer que seja.
Opino, como dizia, pela criação da "Petrobrás", como órgão
executivo da atividade governamental em matéria de petróleo, atribuindo-se-lhe os recursos tributáveis previstos mas condicionando·se a participação da iniciativa e capital privados às seguintes discriminações:
l.ª - Não será permitida a participação da iniciativa e docapital privado nacional e estrangeiro nos empreendimentos relati\ros à exploração primária - pesquisa e lavra de jazidas, salvo
quando se tratar de produção sintética, por destilação de xisto ou
hidrogenação de carvão, ou ainda, por outros processos que estão
tendo desenvolvimento tecnicológicos nos Estados Unidos. Jus-14-
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tifico isso da seguinte maneira: por que há de o govêmo, que comprou, por sua conta e risco exclusivos, o bilhete da "loteria geológica" e tirou a sorte grande, no caso do petróleo da Bahia (que já
monta a 50 milhões de barris) partilhar, de mão beijada, o resultado dêsse esfôrço com particulares nacionais e estrangeiros que
não arriscaram coisa alguma nessa loteria? Ji:sses cinqüenta milhões de barris valem, ao preço atual do barril de petróleo importado, que deve andar por cêrca de três dólares - o Dr. Sa,turnino
Braga deve saber melhor do que eu - valem, no mínimo, três
bilhões de cruzeiros.
Terá a Petrobrás determinado número de subsidiárias, algumas
das quais só farão explorações primárias. Devemos evitar, pelo menos àquela que administrar os campos da Bahia, as~ociar particulares já em exploração comercial. Poderiam êles participar separados,
para fazer novas pesquisas, tentar descobrir petróleo noutras regiões do País.
2.ª - Autorizar a cooperação da iniciativa. da técnica e do
capital privados estr1:1-ngeiros, na exploração primária do petróleo,
na sua distribuição :por sua conta e risco, em competição com as
atividades congêneres governamentais e de particulares nacionais.
Acredito que tal competição aceleraria a descoberta do petróleo
em quantidade suficiente para a satisfaçã,o de nossas necessidades
internas. E não receio, como muitos outros brasileiros, que ela nos
espolie econômicamente. Li, há alguns anos, um pequeno livro "Essential of Petroleum'', onde se afirma que, se. computarmos todos os dólares invertidos na exploração primária nos Estados Unidos
e todos os dólares obtidos na venda do petróleo cru, verificaremos
tratar-se de uma exploração que, globalmente, não oferece grande
margem de lucro. Issp porque, se alguns enriqui:!cem da noite para
o dia, outros perdem dinheiro, durante anos e anos, e muitas vêzes sem qualquer resultado comercial. Assim, do ponto de vista dos
custos de produção tj.o petróleo, a xploração statal sob monopólio
o conduz logicamente a preços mais elevados. E' como se o Govêrno
fôsse o comprador único dos bilhetes de nossa "loteria geológica".
Evidentemente teria grandes possibilidades de receber a sorte grande, se a loteria tiver, de fato, fundos para pagar o bilhete premiado.
Pode acontecer, entretanto, que a loteria não os tenha. O exemplo
da Chaco Boreal, no Paraguai, é recente. A "Union Oil of Paraguai",
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subsidiária de grande emprêsa norte-americana, estêve ali trabalhando, durante vários anos, após a guerra com a Bolivia e acaba
de retirar-se, desiludida de recuperar os gastos feitos na exploração daquela vasta região, suposta tão rica em petróleo, que fôra,
segundo afirmação corrente, o verdadeiro motivo da guerra do Chaco. E" importante frisar que esta emprêsa era a única concessionária do govêrno paraguaio para pesquisar petróleo em tôda a
área do Chaco .
3.ª - Admitir a associação da iniciativa e do capital privado
nacional ou estrangeiro, nos empreendimentos referentes à refinação e ao transporte especializado, com as seguintes discriminações:
I - A participação global do capital estrangeiro ficará limitado a 40 % das ações com direito a voto .
Sôbre o assunto - parece-me - já existe projeto de lei elaborado durante o govêrno do General Dutra.
II - Só poderão ser acionistas as pessoas fisicas ou jurídicas
que investirem, ao mesmo tempo, por sua conta e risco, capitais na
exploração primária do petróleo e na proporção de seus investimentos neste ramo de indústria.
Não vale a pena dar o Govêrno as vantagens da refinação e
do transporte do petróleo, que proporcionam lucros certos, a quem
não vai arriscar capitais na exploração primária, que é o ramo de
lucros aleatórios. Assim, um indivíduo que queira comprar ações
da Petrobrás ou das suas subsidiárias, que se dedicarem à refinação
ou ao ,transporte do petróleo, dentro do limite de 40 % estabelecido,
terá de provar que está fazendo exploração primária por sua conta
e risco.
III - Nenhuma pessoa fisica ou jurídica (subentendido que
esta será sempre pessoa jurídica nacional de direito privado) poderá investir nas sociedades mistas destinadas à refinação e ao
transporte especializado mais de 50% do capital que houver investido na exploração primária do petróleo.
A ressalva de que só pessoas jurídicas nacionais de direito privado poderão associar à exploração do nosso petróleo é fundamental~
Tal ressalva consta do anteprojeto de Estatuto do Petróleo, onde
se estatui explicitamente que se um concessionário, por qualquer
circunstância, tiver ligação direta ou por interposta pessoa coni
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govêrno estrangeiro, terá imediatamente cassada a sua concessão.
Por outro lado, a própria Constituição diz que só podem explorar
riquezas minerais, no Brasil, as pessoas jurídicas brasileiras ou os
cidadãos brasileiros. Entendo que a sociedade brasileira é a que
esta subordinada às nossas leis e tribunais e, por conseqüência, excluídas da interferência ou da proteção do direito internacional. A
meu ver, se não fôr assim, não é sociedade brasileira. É preciso, pois,
que a lei diga claramente que a sociedade organizada no Brasil é
pessoa jurídica nacional de direito privado que, em hipótese alguma, pode invocar em seu favor qualquer dispositivo do direito
internacional público ou privado . Assim preservaremos a nossa
soberania de qualquer interferência provocada por alguma das
companhias cujos acionistas sejam estrangeiros na sua totalidade,
ou em par,te.
O Sr. Afonso Arinos - O significado da expressão pessoa
jurídica nacional é precisamente o que V. Ex.ª está dando. As

sociedades organizadas no Brasil, com essas características, não
se podem valer dos preceitos do Direito Internacjonal Privado para
conseguir aí intervertção, em seu favor, de qualquer govêrno estrangeiro.
O SR. JUAREZ TAVORA - Agradeço ao eminente Deputado
por Minas Gerais o valioso apoio de seu aparte esclarecedor.
Os particulares que já tenham feito inversões na exploração
primária do petróleo devem participar da indústria de refinação e da
do transporte dentro de proporções compatíveis com o desenvolvimento harmônico da indústria petrolífera, em seu conjunto. Quer
dizer, se o indivíduo faz investimento de um milhão de cruzeiros,
em exploração primária, no Brasil, só poderá investir na refinação
a quota de 18 %, e 12 % na exploração do transporte, porque, como
vimos, tais quotas correspondem, nos Estados Unidos, a um desenvolvimento harmôrtjco da cadeia econômica petrolífera, em que
60% dos investimentos globais se destinam à indústria primária e
os 10% restante à administração e à distribuição do petróleo.
São estas as restrições que faço ao investimento de capitais estrangeiros no financiamento da Petrobrás.
A segunda sugestão que faço é no sentido de que o Congresso
volte a examinar, com urgência, a questão da legislação substan-
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tiva do petróleo, permitindo uma participação razoável à iniciativa,
da técnica e do capital privados - estrangeiros - na mobilização
dos nossos recursos potenciais em petróleo, tomando por base o anteprojeto do Estatuto do Petróleo ou outro equivalente. Estou convencido de que, apesar do que se tem dito contra o anteprojeto do
Estatuto do Petróleo, êle constitui uma boa base para discussão.
Sr. Presidente, cumpri sua ordem, expondo neste apanhado o
que penso a respeito da projetada Petrobrás. Ponho-me, agora, à
disposição dos Srs. Deputados para responder-lhes às interpelações que se dignarem fazer-me sôbre a matéria.
O SR. PRESIDENTE -

niel Faxaco.

Tem a palavra o ilustre deputado Da-

Sr. Presidente, a magnífica exposição
do ilustre General constituirá, por certo, valioso subsídio para os
nossos estudos. Mas sóbre alguns pontos da mesma, nos quais
S. Ex.ª não pôde demorar-se muito, restam-me algumas dúvidas
e quero, por isso, formular algumas perguntas ao nosso ilustre
visitante.
O Sr. Daniel Faraco -

O ponto da exposição que quero destacar para a primeira pergunta e o que diz l"espeito às incertezas e perigos da pesquisa; desejaria explicações sôbre a natureza de tais perigos. Pelo.5 depoimentos ouvidos até agora, a impressão recolhida é a de que o grande problema, como muito bem acentuou o General, é o da pesquisa
e lavra do petróleo, já que, dos quatro aspectos fundamentais da indústria petrolífera, os dois últimos, ou seja, a refinação '~ o transporte, não oferecem maiores preocupaçõe.5, visto sc~rem atividades
de resultado certo. Portanto, o grande problema é o da xx~::.quisa e
lavra do petróleo. O projeto enviado pelo Govêrno encara bem êsse
aspecto do problema? 1l:le se refere à pesquisa ao especificar as
dotações, para os cinco anos durante os quais serão empregados os
cinco bilhões que a mensagem analisa. AF. despesas previstas com
a pesquisa estão à ê!.ltura do problema, no caso do Brasil?
O problema é do Parlamento, mas é também de todo o povo
brasileiro, e se alguém pode apresentar sugestões a respeito, nin·
guém rnai~ autorizado para isso do que o nobre General nosso ilus·
tre visitante.
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Pergunto, ainda, se é possível designar um quantum satisfatório para ser empregado, inicialmente, nas pesquisas.
Quando estêve nesta Comissão o ilustre Dr. Glycon de Paiva,
a mesma pergunta lhe foi feita, e tudo qua11ito foi possível a S. Ex.a
informar foi de que, numa área como a do Recôncavo Baiano, já
suficientemente reconhecida, dever-se-ia empregar Cr$ 100. 000,00
em pesquisas para o acréscimo de um barril diário pesquisado naquela área; o mais não lhe foi possível adiantar-nos. :a:stes os pontos
que desejava destacar para a primeira pergunta.
O segundo ponto que desejaria o ilustre General esclarecesse
mais pormenorizadamente é o da possibilidade que oferece a extração do petróleo com a utilização, como matéria prima, do xisto
betuminoso e do carvão. Esta questão foi também proposta ao Sr.
Dr. Glycon de Paiva e S. s.a foi muito categórico em sua resposta:
êle não vê muitas possibilidades da extração do petróleo do xisto
betuminoso.
O SR. JUAREZ TAVORA - Começarei respondendo ao ponto
principal da perguntft com a seguinte consideração: se a exploração primária do petr1óleo é uma espécie de loteria geológica, não
podemos prefixar, e}~atamente, quando a ondE'! encontraremos o
petróleo suficiente para o nosso consumo; quantas tentativas teremos de empreender, até encontrá-lo; quais os investimentos a
empregar; e, finalme~1te, si lograremos um prêmio satisfatório. Isso
é verdadeiro, sobretudo no Brasil, onde há uma área sedimentar da
ordem de 3,5 milhõe& de km2 a investigar. A faixa litorânea, onde
se encontra o Recôncavo Baiano - única zona brasileira já produtora - é, infelizmente, a menor de tôdas as faixas sedimentares
do País, muito estreita e com sedimentação relativamente pouco
profunda. Parece que ainda não apresentou profundidade além df>
2 mil metros. Seu alargamento máximo está em prolongamento
da zona produtora, e 1 felizmente, o último poço pioneiro perfurado
a 120 km. das primeiras perfurações litorâneas, acusou, a pequena
profundidade, bôa quantidade de óleo.
De sorte que eu não posso responder se os cinco bilhões de cruzeiros que o Govêrno destina, nestes cinco anos, à pesquisas do petróleo no Brasil, ser~io suficientes para lhe dar o petróleo de que
necessita, ou o suficiente para atender às necessidades de todo o
mundo. Pelo seguinte: os inglêses andavam farejando petróleo na
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Saudi-Arábia, desde o fim da primeira grande guerra até 1930 e,
seguramente, nada de promissor puderam descobrir. Após essa
renúncia tácita, os americanos obtiveram com diplomacia, até uma
concessão de 440. 000 milhas quadradas e descobriram, em Abqaq,
uma das maiores estruturas petrolíferas do mundo, extendendo-se
por mais de 100 km de comprimento, com largura variável de
4 a 5 quilômetros. O petróleo contido nessa estru,tura é da ordem
de 15 bilhões de barris, sendo capaz de satisfazer sozinho às necessidades atuais do Brasil por mais de 6 séculos. E não acredito que
os americanos tenham gasto lá mais de cinco bilhões de cruzeiros.
No Iraque, a estrutura de Kirkuk, que tem 90 quilômetros de
extensão e 9 quilômetros de largura, produz 9. 000 barris diáriios
por poço. Para se ter uma idéia do que isso significa, basta dizer-se
que a produção média dos poços americanos é de 12 mil barris diários. Há, ainda, o caso da Venezuela, onde, nestes últimos 30 anos,
teem operado 36 grandes emprêsas petrolíferas, tôdas elas com reconhecida capacidade técnica e financeira. Dessas 36 emprêsas, apenas 3 (isto é, 8,33%) - a Creole Petroleum Corp., o Shell Goup
e a Mene Grande Oil Co., produziram, em 1946, 97,6% de todo o
petróleo extraído na Venezuela. Das 33 restantes, 4 conseguiram
produzir 2,2% e as 29 outras, isto é, 80%, pràticamente, nada produziram. Em 1951, aquelas primeiras 3 companhias estavam produzindo 90% e 10 outras, as restantes 10% - continuand'J sem produção as 23 restantes, ou 63,66% 1
Penso, por isso, que o govêrno brasileiro deve aceitar a colaboração da iniciativa, da técnica e do capital estrangeiro, pelo menos
inicialmente, até que tenhamos alcançado solução para a parte
mais premente do problema, isto é, produzir o petróleo suficiente
para abastecer nosso mercado interno, antes do início de uma terceira guerra mundial. Sim, porque se o mundo fôr envolvido noutra
deflagração, e não tivermos petróleo próprio, muito provàvelmente caminharemos para o colapso econômico e para a subversão social. Penso que a simples ação de um govêrno esclarecido e moralizado poderia curar-nos dos males econômicos que nos causassem os trustes, mas das desgraças que nos causaria uma subversão comunista - mesmo de duração efémera - seria difícil livrarnos, porque o seu primeiro cuidado seria eliminar, sem piedade, o
que ainda possuímos, como caráter e inteligência, transformando-nos em massa amorfa, pelo menos durante a vida de uma geração.
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Se de alguma coisa vale a fôrça do exemplo. citarei o caso recentíssimo do Canadá. O problema do petróleo foi considerado, ali,
de urgente solução devido ao enorme desvio de divisas para sua importação. O concurso decidido de emprêsas estrangeiras, sobretudo
americanas, permitiu elevar suas reservas de petróleo de 45 milhões de barris, em 1946, para 1.700 milhões, em 1951, e a sua produção potencial diária de 19.000 barris para 205.000 barris, nomesmo prazo. Sua situação cambial, que era precária, logo após a segunda guerra, melhorou de tal forma que o govêrno poderia, desde
o ano passado, decretar a paridade do dólar canadense com o dólar
americano. Se já o não f êz, será por conveniência própria, ligada
à vantagem de exportar para os Estados Unidos da América produtos que não estão em condições de competir com os dêles em
igualdade de condições.
O govêrno canadense (Domínio e Províncias) dão concessões
mediante arrendamento das terras de sua propriedade, pois lá vigora o regime mineiro de acessão, cobrando, além do arrendamento
das áreas concedidas, outras taxas, variáveis para cada Província.
Um Sr. Deputado'- Essa concessão é dada só à pesquisa do

produto?

O SR. JUAREZ T+<iVORA quisar e lavra.
Um Sr. Deputado -

lhante no Brasil?

Não, a concessão implica em pes-

V. Ex.ª é a favor de um sistema seme-

O SR. JUAREZ T4VORA - Sou a favor, como já disse, do regime de concessões, com algumas discriminações, para o capital
estrangeiro, no tocante à refinação e ao transporte, quando destinados ao suprimento do mercado interno.
Tais discriminações cessariam quando a refinação e o transportes especializados se destinassem à exportação de excessos de
produção, em relação às necessidades do consumo nacional .
A pergunta, portanto, referente a saber se 5 bilhões de cruzeiros
são suficientes para resolver o problema da produção primária dopetróleo em condições tj.e satisfazer nossas necessidades, não tem
resposta categórica. Penso que nenhum técnico escrupuloso poderá
afirmar que dará petróleo ao Brasil, em quantidade suficiente para
o seu consumo com 5 ou 10 bilhões de cruzeiros.
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Um Sr. Deputado -

dernos?

E que diz V. Ex.ª sôbre os métodos mo-

O SR. JUAREZ TAVORA - Não sou técnico mas, pelo conhecimento geral que tenho da matéria, penso que êsses métodos são
interessantíssimos. Fornecem indicações muito aproximadas sôbre
a espessura da rocha sedimentar e a respeito de sua estrutura interior e orientam, em conseqüência, o trabalho de perfurações pioneiras e de produção, diminuindo, consideràvelmente, o número de
poços sêcos. Contudo, nunca conduzem à certeza rte que uma estrutura determinada seja petrolífera. Mesmo ncs Estados Unidos,
cuja geologia é muito mais conhecida do que a nossa, a probabilidade média de um poço pioneiro ser produtor é inferior a 15 %, isto é,
apenas um poço é produtor, em cada grupo de 7 poços perfurados.
Dizem os técnicos de petróleo que só há um meio de verificar
se determinada região tem petróleo: é furar até bater com a sonda na base do cristalino. Há poços nos Estados Unidos com 13. 000
pés (mais de 4.000 metros) e um com 16.000 pés. (cêrca de ..... .
5. 000 metros).
Outra pergunta: em caso negativo, quais os recursos e origem, natureza que se poderia destinar à sua pesquisa?
Repito que não se pode precsiar qual o investimento necessário,
nem qual o prazo para resolver-se a incognita do nosso petróleo.
Posso afirmar, entretanto, argumentando com casos concretos e
com o cálculo das probabilidades que, se o govêrno brasileiro permitir, como o fêz o govêrno canadense, a cooperação da iniciativa,
da técnica e do capital estrangeiros, poderemos acelerar a solução
do problema, sem onerar demasiadamente o contribuinte nacional.
Assim foi na Venezuela, no México, na Argentina, no Equador,
Peru, Colômbia e até na Rússia e na Rumânia; não conheço caso
algum de país do mundo que tenha resolvido o problema com seus
exclusivos recursos e através do monopólio do Estado.
Outra pergunta: Seria possível indicar um quantum satisfatório de recursos que deveriam ser anualmente empregados
na pesquisa?
Respondo: Sim! ~sse quantum deve abranger recursos suficientes para o pagamento do pessoal e equipamento correspondente de 10 a 12 equipes, para cada uma das zonas consideradas mais
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promissoras em petróleo - devidamente organizadas e repartidas,
para que a progressão dos estudos se faça harmonicamente. Entre
as regiões que, a meu ver, deverão ser estudadas imediatamente,
cito: Alto, Médio e Baixo Amazonas; Bacia da Parnaíba, Litoral
Leste ( tendo como centro o Recôncavo Bahiano) ; Médio Paraná
(São Paulo e Paraná). Seriam, assim, no mínimo 72 turmas, cujas
despesas de manutenção e aparelhamento material - o Conselho
Nacional do Petróleo poderá calcular fàcilmente. :t!:sse número é
relativamente baixo, si considerarmos que, em 1949, na Província
de Alberta, no Canadá, trabalharam mais de cem equipes, só em
prospecção geofísica. E as turmas de que falo teriam que atender
aos reconhecimentos geológicos, estudos estratigráficos, prospecções geofísicas e perfurações pioneiras.. . Esclareço, ainda, que os
trabalhos de pesquisa e desenvolvimento dos campos de produção
em Alberta custaram US$ 100.000.000 (cem milhões de dólares),
ou, aproximadamente 2 bilhões de cruzeiros - repartidos, em inúmeras emprêsas particulares, entre as quais algum~s das maiores
do mundo, como a Califórnia Standard, a Shell, a Gulf, Socomy
Vacuum, a Philips, a ,Texas etc.
Outra pergunta - quais as vantagens que exigiria o capital
estrangeiro para interessar-se pela exploração do nosso petróleo?
Para conseguir que o capital estrangeiro venha ao Brasil, é preciso conceder-lhe certas garantias e vantagens. Se êle não tiver participação alguma no transporte, distribuição e refinação, não virá.
Se se lhe der, inicialmente, a participação de 40% com o direito de
eleger número proporcional de Diretores, nas emprêsas nacionais
de refinação e transporte, destinadas ao suprimento do mercado
interno - penso que haverá bastante interêsse. Julgo, ademais,
que, quando se tratar do beneficiamento de petróleo para exportação, devem aquelas emprêsas poder montar, sem discriminações de
quotas de capital e direção suas refinarias e equipamento de transporte. :t!:sse excesso de capacidade de refinação, em relação ao consumo normal do mercado interno será de grande utilidade em
emergência de guerr&, pois atenderá, imediatamente os demandas
complementares do consumo.
Um outro ponto fundamental é a garantia efetiva de cumprimento dos contratos firmados. As ameaças de expropriação injusta
são um dos maiores espantalhos contra a colaboração do capital
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Só há um processo de aquilatar, com segurança, se o óleo pro-.
duzido pelo xisto no Brasil é econômico: submetê-lo, previamente
aos testes tecnológicos a que foi submetido o xisto do Colorado,
nos Estados Unidos, compreendendo a mineração, a retortagem e a
refinação.
Isso demandaria, entretanto, muito tempo; e, ao meu ver, o
aproveitamento cogitado, do xisto de Taubaté se impõe como solução de emergência para garantir-nos algum combustivel líquido
na eventualidade incerta de uma terceira guerra mundial.
Um Sr. Deputado -

Brasil?

Em que pé estão essas experiências no

O SR. JUAREZ TAVORA - Segundo soube, em Washington,
as últimas amostras colhidas em Taubaté acusaram um teor médio
de 6,7% de óleo, que foi considerado baixo. Isso teria levado o Export Import Bank a fazer várias exigências, antes de assinar qualquer contrato de financiamento do empreendimento. Lembro-me
que, entre essas exigências, figuraram: novas sondagens para recubação das jazidas ~uma prova semi-industrial de destilação de
50 toneladas de xisto em retorta Union a ser levada a efeito na
Califórnia. A recubaçijo foi feita comprovando-se que a área pesquisada contém xisto e~n quantidade suficiente para destilar 2 bilhões de barris de óleo. Parece-me que a retortagem exigida ainda não foi feito. Em yista dessa, ou de outras dificuldades, o chefe
da Comissão brasileira de xisto - Cel. Gabriel Fonseca - preferiu
entrar em negociações diretas com a Foster Wheler Corporation,
que vinha estudando o assunto do ponto de vista técnico, e parece
ter chegado a um acqrdo razoável.
A Foster considera que o nosso xisto - mesmo com o baixo
teor de óleo apresentado - pode ser explorado econômicamente,
devido, em grande p~rte, às facilidades da mineração, que poderá
fazer-se a céu aberto, e a vantajosa situação das jazidas, à margem de um grande rio e tnre os dois maiores centros econômicos do País.
A Foster Wheelel,l' Corp., além de facilitar o financiamento
para a montagem da indústria, obteve de uma companhia de seguros americana que se responsabilizasse pela indenização ao Oovêrno brasileiro dos investimentos aplicados nessa indústria pioneira em caso de insucesso.
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E' isto o que posso adiantar, sôbre a projetada destilação de
nosso xisto .
Quanto à destilação de óleo de carvão, as informações que
colhi, nos Estados Unidos, são as seguintes: A destilação do carvão
sólido pelo processo Bragins de alta pressão, produz óleo cêrca de
4 vêzes mais caro que o petróleo natural. A destilação a baixa
pressão, com oxidação prévia do carvão (processo Fisher-Trcpsh)
pode produzir 2 1/2 a 3 vêzes mais caro que o petróleo de poço.
A síntese, partindo do xisto, se afigura, ali, muito mais econômica. Parece-me, assim, contra-indicada qualquer tentativa de produzirmos petróleo sint~tico, pela destilação de nossos carvões
minerais.
Devo declarar ainda é um ponto de vista inteiramente pessoal) que, a meu ver, a situação atual do Brasil em matéria de combustível líquido é tão grave que se eu tivesse responsabilidade do Govêrno, determinaria a montagem imediata da destilaria de 10 mil
barris diários em Taubaté, mesmo na incerteza de sua viabilidade
comercial; porque, juntando essa produção com outra de 10 mil
barris diários que poderemos obter, com pequeno espaço, no Recôncavo Baiano, disporíamos de uma produçã,o diária total de
20.000 barris, suficiente, talvez, para atender às necessidades míminas de nossa indústria e, sobretudo, de nossos transportes numa
emergência de guerra próxima.
O Sr. Lafayette Coutinho -

E sôbre a turfa de Maraú?

O SR. JUAREZ TAVORA - A turfa de Maraú é, realmente,
interessante, pois tem cêrca de 20% de teor em óleo mas sendo a
jazida muito pequena, é problemático fazer inversões vultosas em
equipamentos de destilação, pois as jazidas podem esgotar-se antes
de amortizá-los.
O Sr. Adolfo Gentil - V. Ex.ª, Sr. General Juarez Távora,
respondendo a uma pergunta, declarou que o monopólio estatal
não tem sido aprovado nem dado resultado em outros países.
Perguntaria a V. Ex.ª: 1.º) Existe algum pais em que, na realidade, o monopólio tenha dado algum resultado? 2.0 ) - quais os
países que têm desenvolvido mais a pesquisa do petróleo? 3.º) Quais as formas adotadas: a estatal, a mista ou a de livre concorrência? Estas as três perguntas que formularia a V. Ex.a, a fim
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de que possamos ter melhor compreensão do assunto pelas respostas técnicas que V. Ex.a vai nos dar, com prazer e satisfação, neste
momento. Entendo que devemos equacionar o problema do petróleo em função do .tempo, que é premente,, e da experiência dos
outros países, a fim de colocarmos a questão nos seus devidos têrmos.
O SR. JUAREZ TAVORA - Srs. Deputados, o monopólio estatal só tem vigência, na sua forma integral, no México, na Rússia
e nos seus satélites. Não podemos dizer que, no Chile e na Bolívia,
tenha vigência integral, porque são países que ainda estão como
o nosso, em fase de tentativas. Não sabemos se essas tentativas vingarão e chegarão a consolidar-se em dispositivos finais, definitivos.
Não podemos dizer que sejam satisfatórios os resultados da exploração petrolífera sob o monopólio de Estado na Rússia e no México, porque as reservas russas e mexicanas têm crescido relativamente pouco em relação às do Oriente Médio sob regime de concessões tipo internacional, e, mesmo em relação às da Venezuela e
do Canadá, sob regirril.e de concessões administrativas.
E, nem a Rússia, nem o México iniciaram suas explorações sob
o regime do monopópo estatal. Tanto num, como noutro desses
países, a indústria petrolífera foi montada sob regime de concessões a emprêsas privadas.
Deixando, por Ori=t, de lado, os inconvenientes que o regime de
concessões a emprês~s privadas possa apresenatr, dos pontos de
vista de segurança e de integração da riqueza mobilizada na economia nacional, não há como negar que êle constitui o instrumento mais adequado para um rápido desenvolvimento da produção petrolífera em todos os recantos do mundo. Senão, vejamos:
1 - No Méximo, p regime de concessões, sob vigência do direito
de acessão, conseguiu elevar a produção de petróleo de 10. 000 barris
diários, em 1910, para 520. 000 barris diários, ~m 1921, transformando êsse país em ~egundo maior produtor do mundo.
Em 1917, uma nova Constituição aboliu a acessão, estabelecendo (Art. 17) que as riquezas do subsolo, inclusive o petróleo, pertencem à Nação. Em 1920, a lei regulamentadora daquele artigo
constitucional estabeleceu que as concessões de lavra de petróleo só
se outorgam a mexicanos ou a sociedades organizadas de acôrdo
com as leis mexicanas. Origina-se dêsses fatos o declínio posterior

-

223 -

da produção mexicana, que caíra a pouco mais de 100. 000 barris
diários em 1938, quando o govêrno expropriou a indústria particular, estabelecendo o monopólio do Estado.
Daí para cá, o progresso realizado tem sido bastante lento, alcançando 160.000 barris diários, em 1947.
2) - Em contraposição, na Venezuela, para onde se transferiram as atividades maiores das companhias concessionárias do
petróleo mexicano, a partir da transformação legal ali operada,
a produção petrolífera - sob regime de concessões liberalíssimas
outorgada pelo en,tão ditador Gomez - se elevou, ràpidamente,
de menos de 400 barris diários, em 1917, para 250. 000 barris diários, em 1924; 500. 000 barris diários, em 1937; 1. 000. 000 barris diários, em 1943 e mais de 1. 600. 000 barris diários, em janeiro de
1951- ocupando, desde há muito, o lugar de segundo produtor do
mundo, perdido pelo México.
3) - No Canadá, segundo as últimas estatísticas, a produçilo
potencial diária tem aumentado na seguinte proporção: - 19. 000
barris, em 1946; 24. 000 barris em 1947; 40. 000 barris em 1948;
109.000 barris, em 1949; 168.000 barris, em 1950; e 205.000 barris,
em 1951.
4) - No Médio Oriente - onde, obviamente, o regime de concessões tipo internacional dá ao máximo de diligência dos trusts a produção foi multiplicada 685 vêzes, de 1938 para 1951. O pequeno
califado de Kumaik, que nada produzia, em 1945, alcançou uma
produção de 240. 000 barris diários, em 1949, elevada a 650. 000, em
1951!

A Arábia Saudita elevou, em 13 anos, a sua produção de zero
para 850. 000 barris diários, tendo-a aumentado de 40 vêzes, nos
últimos 7 anos!
5) - Vejamos, agora, o reverso da medalha: na Argentina, as
emprêsas particulares, que haviam iniciado suas atividades petrolíferas 10 anos mais tarde que o govêrno (1917) - produziram, em
1934, 8. 800. 000 barris, enquanto Yacimentos Petrolíferos Fiscales
(Y. P. F.) apenas concorreram com 5. 300. 000 barris. A produção
total obtida cobriu 60% do consumo interno, registrando o país a
menor importação já alcançada: 40'iL Entretanto o govérno argentino, exageradamente preocupado com o rápido desenvolvimento
e, segundo se diz, com a cre.scente influência da<5 companhias par-
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ticulares na vida do país, resolveu negar novas concessões às mesmas e submetê-las a um rígido contrôle comercial do Y .P .F. Quatro anos mais tarde, a produção particular estava estacionada em
8. 090. 000 barris, enquanto Y. P. F. produziam 9. 013. 000 barris;
mas a produção total obtida apenas alcançou 54% do consumo interno, tendo o país de importar os restantes 46 % reclamados por
seus consumidores.
Já em 1948, a produção de Y. P. F. se elevava a 16 .430. 000
barris enquanto a das emprêsas particulares caia a apenas ..... .
6. 602. 400 barris, que, tudo somado, alcançou somente 43 % do consumo interno, elevando-se as importações a 57 % .
Embora essa situação tenha melhorado, a partir de 1949, ainda assim, pelos dados estatísticos filtrados através da censura do
govêrno Peronista, chega se à conclusão de que a produção global
ainda não alcançou o nível de 60 % do consumo interno que fôra
atingido há 13 anos atrás, com a colaboração irrestrita das emprêsas particulares.
:t!:sses fatos evidenciam, a meu ver, não só que todos os países
autossuficientes em petróleo devem essa autossuficiência à iniciativa privada, como ainda que, onde essa iniciativa pode concorrer
livremente com a do Estado, mostra-se mais ativa e ificiente.
Ressalvo, honest;amente, no caso argentino, a hipótese de o
seu govêrno já haver chegado à conclusão de que o país nunca poderá ser auto-suficiente em petróleo, e tenha adotado, em conseqüência, uma política de economia estritamente controlada de suas
reservas a fim de coprir eventualidades futuras. Esta é uma hipótese que pode ser perfeitamente real, porque a área sedimentar
argentina é relativarq.ente pequena e a produção dos poços existentes não é muito grande.
O SR. PRESIDENTE -

Tem a palavra o Sr. Orlando Dantas.

O Sr. Orlando Dantas - O meu juízo sôbre V. Ex.ª, Sr. General
Juarez Távora, que é o mais lisonjeiro possível, já está formado de
há muito. Mas na questão da fórmula a ser adotada para a exploração do nosso petróleo, eu sou nacionalista, ao contrário de V. Ex.ª.
Estou convencido, - e a brilhante exposição de V. Ex.ª não me convenceu do contrário - de que a fórmula que melhor consulta os
interêsses superiores do nosso País é a do monopólio estatal. Mas
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corno V. Ex.ª é um homem honesto, um homem de bem, podemos
perfeitamente, em polos opostos, trocar idéias para melhor esclarecimento da questão.
Ouvi na Bahia, do Dr. Pedro de Moura, uma dissertação sôbre
as zonas petrolíferas do Brasil, onde o Conselho Nacional do Petróleo já constatou a existência de possibilidades da existência do
petróleo, como na Bacia do Amazonas, no Maranhão, Piau, Paraná,
etc. - todos pertencentes à área sedimentar geologicamente possível de conter petróleo. Os estudos geológicos e geofísicos - e ainda
me socorro dos dados fornecidos por aquele eminente técnico precisam que há possibilidades enormes da existência de petróleo
em ditas regiões, possibilidades essas que, não indo a 100 % de probabilidade como S. Ex.a com sua autoridade de técnico encanecido
no trato com o assunto, justamente explicou - mas que, repito,
não indo a 100% de probabilidades, autorizam se possam fazer uma
estimativa bem lisonjeira. Por êsses estudos-que, aliás, o Diário do
Congresso Nacional publicou e eu tenho aqui em mãos - podemos
ter quase que a certeza da existência do petróleo em extensas zonas
do nosso território. Se isso acontece, se sabemos da existência de
tão extensa zona com possibilidades tão grandes, como é que se
explica a existência de um diminuto número de sondas para fazer
os trabalhos necessários ao descobrirmento de novos poços produtores? Não podemos compreender isso, e da nossa estranheza participa o General Stênio de Albuquerque, que, em conferência pronunciada no Conselho Técnico do Exercício, denunciou a interferência de poderosas fôrças conspirando para que não tivessemas
maior número de sondas e, conseqüentemente, mais atrasados ficassemos na exploração do nosso petróleo. O que V. Ex.ª acha disso?
O SR. JUAREZ TAVORA - Onde quer que haja grandes
riquezas disponíveis, em jôgo, haverá interferências, nem sempre
confessáveis, de indivíduos ou grupos, para aquinhoar-se com a sua
partilha. O fundamental é que haja administração in.teligente e
honesta para frustrar tais interferências; e, a meu ver, não é a do
Estado a mais capacitada para fazê-lo. Receio, assim, a criação
de um perigoso clima de corrupção em tôrno dos negócios de uma
emprêsa estatal do vulto da Petrobrás, cujo patrimônio poderá ser,
dentro de 15 ou 2 anos, 3 ou 4 vêzes maior que o próprio orçamento federal ...
-15-
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o Sr. Orlando Dantas -

essas interferências existem?

2.26 -

Quer dizer que V. Ex.ª reconhece que

O SR. JUAREZ TAVORA em questão de petróleo.
O Sr. Orlando Dantas -

tróleo.

Reconheço. Existem, e não é só

Principalmente em questão de pe-

O SR. JUAREZ TAVORA- E são exercidas principalmente sôbre os funcionários do Govêrno, aos quais se pretende entregar
as chaves de nossa indústria pe,trolifera, através do monopólio de
Estado.
V. Ex.a reconhece a existência de regiões
petrolíferas caracterizadas?
Um Sr. Deputado -

O SR. JUAREZ TAVORA - Reconheço a existência de re..
giões sedimentares e, portanto, possivelmente petrolíferas. Caracterizadamente petrolífera só há, no Brasil, uma região - a do Recôncavo Baiano, parcial~ente bem estudada e onde está provada a
existência de petróleo e:q:i quantidades comerciais.
Neste mapa geológico do Brasil (mostra um mapa, em côres),
as regiões figuradas em 'Qranco representam a massa cristalina, negativa para o petróleo; e:in côres, as regiões sedimentares. Estas re..
giões sedimentares são regiões onde é possível a existência de petróleo, e abrangem cêrca de 3. 700. 000km2.
A zona litorânea-leste, marcada em verde escuro, é uma zona
já caracterizadamente petrolífera. Nela estão situados os campos
petrolíferos do Recôncavo Baiano. Na Bacia Amazônica, há uma
zona muito provàvelmente petrolífera, marcada em verde jade. Mas
êste "muito provàvelmente" carece ainda de comprovação. Por
exemplo, na região da foz do Amazonas, já foi perfurado, nas proximidades de Belém, um l>OÇº pioneiro, com 4. 025 metros, atravessando exclusivamente sedimentos quaternais, muito pouco provà'Velmente petrolíferos.
Estou convencido de que na zona do Alto Amazonas, contígua
ao Pará, ou, mais precisfl,mente, na região acreana do rio Môa que
é contígua e geolàgicamente idêntica à zona do rio Pachitea, noPeru, onde já há um campo petrolífero - e uma das mais provà'Velmente petrolíferas do Brasil.
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A zona da Bacia do Parnaíba, que compreende Maranhão e
Piauí, marcada em azul, é uma zona considerada de grandes possibilidades não tão grande, porém, como as da Bacia Amazônica.
Outra zona igualmente interessante e também marcada em azul, é
a da Bacia do Paraná, extendendo-se pelos Estados de São Paulo,
Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande. A zona sedimentar brasileira menos interessante é a do Centro-Oeste, marcada em amarelo, onde as rochas sedimentares têm espessura muito pequena,
prestando-se mal à acumulação de petróleo.
Isso é, apenas, uma discriminação das zonas sedimentares onde
pode haver, mais ou menos provàvelmente, petróleo.
Completarei, agora, com dados recentemente obtidos no Con~
selho Nacional do Petróleo, sôbre a extensão dos estudos já realizados nessas áreas. É preciso tomar nota: a região sedimentar do
Brasil tem 3. 700. 000 quilômetros quadrados, dos quais se devem
excluir de estudos imediatos, pelo menos 700.000 km2 , reduzindo-se
a área realmente interessante a uns 3 milhões, ou pouco menos.
Excluem-se aquelas regiões que, por serem menos provàvelmente
petrolíferas, não merecem ser estudadas, antes de se concluir a pesquisa daquelas regiões niais provàvelmente petrolíferas.
Mas, vamos aos dados oficiais prometidos:
1) Estudos geológicos gerais feitos na Bahia, Sergipe, Alagoas
- abrangem uma área de 56.200 kmi. Estudos gerais, não particulares. São apenas superficiais, sumários, das camadas estratigráficas aflorantes, sua idade, inclinação, etc., permitindo uma primeira conclusão sôbre a menor ou maior possibilidade de acumularem petróleo.
2) Estudos geológicos detalhados foram feitos apenas em
3.519 km2. É alguma coisa comparável com a área de qualquer
dos nossos Municípios médios. Penso que incluem a perfuração
de poços estratigráficos, para identificação dos estratos profundos.
3) Areas prospectadas - quer pelos métodos sísmicos de
reflexão e refração, quer pelos métodos magnéticos e gravimétricos,
de 1941 a 1951 - 10.716 km2 • O Estado de Sergipe caberá isto
pelo menos umas três vêzes . 1!:sses estudos visam determinar a
espessura dos sedimentos, sua homogeneidade ou anormalidade estruturais, etc.
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678 km:!.
5) Areas completamente pesquisadas com tôdas as perfurações necessárias para o estudo das reservas nelas existentes - ....
Áreas prospectadas com detalhes -

160 km2 •

O quadro fornecido por êstes dados é muito menos otimista do
que o apresentado pelo eminente deputado Orlando Dantas. Mas
é real.
Conclusões: 1) para realizar no mesmo rítmo que tem sido
seguido até hoje pelo Conselho Nacional do Petróleo os estudos geológicos gerais da área sedimentar brasileira mais indicada, seriam
necessários: 3.000.000 km2 (área sedimentar brasileira) divididos
por 56.200 km 2 (área estudada), vêzes 10 anos (tempo já empregado pelo Conselho em seus estudos) - o que nos daria mais de
6 séculos;
2) Para realizarmos, no mesmo ritmo, a prospecção de apenas
1/5 das áreas geologicamente estudadas, precisaríamos, igualmente
de 5 séculos;
3) E, si tivéssemos de pesquisar apenas 1/50 da área prospectada gastaríamos, na cadência atual dos serviços. pouco mais de
sete séculos! Penso que êsses números falam, por si sós.
A lentidão observada no desenvolvimento de nossa produção
petrolífera, nestes últimos 12 anos, pode atribuir-se, em parte, à
escassês de recursos que lhe tem destinado o Govêrno, e, no restante, a reconhecida inércja da nossa máquina burocrática, geralmente pouco afeita à presteza e diligência exigidas pela pronta
solução de problemas da complexidade e da urgência da do petróleo.
Acrescento, adernai&, que 1,1m govêrno, como o do Brasil, dispondo de recursos orçamentários normais, notoriamente insuficientes para atender a custeio de tarefas de sua competência específica - tais como educação e saúde pública, transportes, pesquisas e experimentação agronômicas e tecnológicas, assistência social - não pode, nem deve, desviar parte considerável dêsses recursos para investí-los, com sacrifício dessas tarefas básicas, noutras atividades, quais a Q.a exploração petrolífera, que poderiam ser
financiadas, em grande .parte por capitais privados, nacionais e estrangeiros.

-

229 -

O Sr. Orlando Dantas - Por que razão os recursos financeiros
consignados para êsse fim são tão insignificantes? Por que temos
tão poucas sondas?
V. Ex.a não acha ser uma posição negativa esta de se acusar
o Govêrno por êsses males, sem o remédio? Não seria mais interessante um movimento no sentido de que comprássemos sondas .em
número suficiente às nossas necesidades, principalmente nesta
época, em que pretendemos, realmente, ter o petróleo "em casa", e
quando já temos prontos, realizados, os estudos geológicos e geofisicos necessários?
O SR. JUAREZ TAVORA - A mim me parece que o Govêrno
tem proporcionado, anualmente, ao Conselho Nacional do Petróleo
os recursos que a situação financeira do País lhe dispõe. Encontra-se
na chefia do Govêrno um homem tlpicamente nacionalista - o Sr.
Getúlio Vargas - partidário, como V. Ex.ª do monopólio estatal do
petróleo e, porisso mesmo, insuspeito de sabotar a ação do Conselho
Nacional do Petróleo. A meu ver, si não temos sondas em quantidade suficiente, é, sobretudo, porque não dispomos dos recursos
necessários para comprá-las.
E penso, também, que é mais prático e conveniente permitir
que emprêsas particulares - nacionais e estrang~iras - nos ajudem
a comprá-las, cooperando dentro de condições razoáveis, com o Govêrno, na solução imediata da parte mais urgente do problema do
que sobrecarregar, desnecessàriamente, o povo com novos impostos,
para satisfação do preconceito jacobino de que o Estado deve monopolizar nossas atividades petrolíferas.
E espero que os Srs. Deputados não me considerarão, porisso,
um "entreguista" ou "derrotista" mas, simplesmente um "realista".
O Sr. Orlando Dantas - V. Ex.ª disse ser contra o monopólio,
contra a exploração estatal do petróleo, citando, em abono de sua
tese, o caso dos Estados Unidos e do Canadá, onde a atividade privada tem dado resultados altamente positivos. Ao mesmo tempo,
na Venezuela, citando índices, constata que apenas três grandes
companhias detêm quase tôdas as concessões também com grandes resultados. Eu então perguntaria a V. Ex.ª, por qual razão
escolheu outra orientação e não indica, a ser adotada no Brasil, a
seguida pelas grandes companhias que são monopolistas?
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Pergunto ainda: acha V. Ex.a que a exportação do óleo dá
muita vantagem? O que dá lucro não é a refinação?
O SR. JUAREZ TAVORA - Vou responder por partes, ao ilustre Deputado Sr. Orlando Dantas.
1) A exploração primária do petróleo, rios Estados Unidos, ao
invés de ser monopolística, como muitos supõem, peca, pelo contrário, por excesso de concorrência. Mais de mil pequenos produtores concorrem, vantajosamente, nesse campo, com os grandes
"trusts" e seus satélites, que comandam, efetivamente, ali, através de mais de 30 enormes emprêsas petrolíferas - apenas os
ramos derivados da indústria: refinação, transporte especializado
e distribuição comercial dos refinados.
Em 1946, as pequenas companhias independentes e empreen·
ded.oras individuais perfuraram 76,5% do total dos poços completados nos Estados Unidos (23.118 em 30.221) e 81,1 % dos poços
pioneiros (3.409 em 4.206) - sem se impressionarem com a "as~
sombração" dos grandes "trusts" e suas manobras. Isso se deve,
em parte, ao regime mir+eiro de acessão, ainda vigorante, a cada
proprietário de uma parc;ela do solo, o direito à exploração das riquezas do subsolo respectivo, e, sobretudo ao espírito pioneiro do
povo americano, inclinado à aventura do "wild cat".
2) O que disse dos Estados Unidos, será aplicável, dentro de
pouco tempo - e guard~das as necessárias proporções às atividades petrolíferas do Canadá.
3) No caso da Venezuela, existe realmente o fato de apenas 3
grandes emprêsas monopolisarem 90 % da produçã.o petrolífera. O
fato é, porém, meramente acidental. A lado dessas três afortunadas,
estão trabalhando trinta e tantas outras companhias, dez das quais,
apenas, partilham os restantes 10% da produção. Isso não impede,
entretanto, que algumas dessas dez, ou mesmo uma ou mais das
vinte e tantas menos afortunadas, que nada produziram, até agora,
venham a sobrepujar, amanhã, o quinhão das três grandes afortunadas. E' uma questão de persistência e sorte ...
Monopólio efetivo e legal de prodll:ção só existe, realmente, no
Oriente Médio, onde os ''trusts" valendo-se da "habilidade" ou da
"pressão" política das grandes potências que ali exerceram "mandatos" após a primeira grande guerra, se asseguraram o privilégio
1
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de exploração em enormes áreas, algumas das quais abrangem
quase todo o território das nações concedentes. E' preciso não confundir tais concessões de tipo "internacional", com as "concessões
administrativas" de que trata nossa Constituição.
Dentro do espírito da concessão administrativa não cabe nem os chamados "trusts" pleiteiam a exploração monopolística.
O que aí cabe e as grandes emprêsas pleiteiam é o "direito à exploração integral", isto é, à produção primária comercial, englobados,
se possível, na mesma concessão. Isto é muito diferente de
monopólio.
4) Respondo, finalmente, que a exportação dos excedentes
de óleo, em relação ao consumo pode ser um bom negócio especialmente se o país exportador exigir que parte do petróleo exportado
seja, antes, refinado.

O Sr. Orlando Dantas - Acredito o seguinte: se o Govêmo
quiser realmente mobilizar recursos financeiros para a descoberta
do petróleo, não nos faltarão técnicos para o trabalho de exportação.
O SR. JUAREZ TAVORA - Apoiado! Estou de acôrdo com
V. Ex.ª. Virão tantos técnicos quantos quisermos. Duvido, entretanto, da habilidade e diligência da máquina burocrática estatal movimentar, controlar e, enfim, aproveitar, efici<>ntemente a capacidade dêsses técnicos, contratados em número suficiente para
realizar obra realmente de vulto.
Se êsses mesmos 200, 300 ou 500 técnicos fôssem movimentadoi:i
e controlados pelo Govêrno e mais 10, 20 ou 30 emprêsas particulares, concorrendo com êle, na busca do petróleo - estou quase certo
de que os resultados seriam muito mais animadores.
Parece-me lógico que se nos três e meio milhões de quilômetros
quadrados de área sedimentar do Brasil, em vez de haver uma só
cabeça, apenas um coração, uma única vontade interessada em encontrar petróleo, em encontrar agulhas escondidas num palheiro,
tivermos 10, 15 ou 20 interessados, se multiplicarão por 10, 15 ou
20 as probabilidades de encontrar petróleo, como se multiplicariam
as de encontrar algumas das agulhas perdidas no palheiro. Logo,
se não se permitir a participação dos interessad<;s particulares, haverá probabilidades de ser multiplicado por 10, 15 ou 20 vêzes o
tempo necessário para se encontrar o petróleo de que necessitamos.
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Eis o motivo por que sou partidário de que, pelo menos de início,
se permita a participação de particulares na pesquisa do nosso petróleo. Só o desinterêsse dos particulares nessa obra pioneira, justificaria, a meu ver, que o Govêrno insistisse em realizá-la sozinho,
sob regime de monopólio.
Não pretendo que o Govêrno cesse a sua atividade; ao contrário, quero é que o Govêrno encontre um estimulante para a sua
atividade. O Govêrno levaria sôbre os concorrentes particulares a
vantagem de mais de 10 anos de estudo e o suporte valioso de uma
reserva já cubada de petróleo, da ordem de 50 milhões de barris. E
deveria esforçar-se para que em concorrência leal, nenhum dos seus
competidores viesse a suplantá-lo. Si eu algum dia fôsse presidente
do Conselho Nacional de Petróleo e isso acontecesse, eu me demitiria do cargo para que outro, mais capaz ou afortunado, reconduzisse o empreendimento oficial à posição de vangarda que pode e deve
conservar.
O Sr. Orlando Dantas - V. Ex.ª disse que, sendo govêmo, não
permitiria, pelo seu trab;;tlho, não pelo seu esfôrço e pela sua inteligência, que os particu~ares produzissem mais do que o Govêmo.
O SR. JUAREZ TAVORA - Realmente, afirmei que si algum
dia fôsse presidente do órgão governamental responsável pelos negócios do petróleo, e alguma emprêsa particular conseguisse ultrapassar a produção daquele órgão, eu me demitiria de sua presidência. Acho que o govêrno tem meios para manter-se sempre à frente
das companhias privadas que com êle vierem a concorrer no campo
petrolífero.
O Sr. Orlando Dantas - Mas, .se o govêrno se antecipa de tal
modo que não lhes dê oportunidade, qual a companhia que virá
participar dessa exploração?
O SR. JUAREZ TAVORA - A antecipação do Govêmo já
existe, de fato, com a posse de uma reserva cubada de 50. 000. 000
de barris de petróleo e un1a produção potencial ele cêrca de 20. 000
barris diários, em vários campos cuja exploração poderá ser muito aumentada.
Mas se compararmos essa produção potencial, que corresponde
a uma efetiva talvez inferior à metade, com o consumo atual de
120. 000 barris diários, quie tende a dobrar cada 5 anos veremos que
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ainda há enorme margem para o incremento da atividade do próprio Govêmo e estabelecimento de novas atividades particulares.
O Govêrno pode e mesmo, deve manter-se à frente de qualquer
das emprêsas privadas - sem retirar-lhes as possibilidades de elas
prosperarem. Só o abastecimento satisfatório de nosso mercado interno oferece margem para que um e outro prosperem em concorrência leal; e se êsse mercado se saturar ràpidamente o que seria
uma fortuna para o Brasil- restará o derivativo da exportação dos
excedentes da produção em relação às demandas do consumo interno.
Evidentemente, não desejaria que o Govêrno se mantivesse à
frente dos empreendedores particulares, mediante aplicação contra êstes, de restrições drásticas, como as adotadas pelo govêrno argentino, a partir de 1934. Sempre fui e continuo sendo partidário
de jôgo leal, limpo. Só assim nos dignificaremos, perante nós mesmos, e nos acreditaremos perante os outros.
Como expliquei, anteriormente, nos Estados Unidos pátria de
grandes "trusts" - êstes, não só não conseguiram eliminar a concorrência de inúmeros pequenos produtores como êstes lhes estão
levando vantagem, no campo da produção primária do petróleo.
O mesmo poderá ocorrer no Brasil, entre o Govêrno presumivelmente o mais poderoso empresário e as companhias privadas que com
êle concorrerem.
O essencial, a meu ver é que essas emprê&.\s particulares poderão ajudar-nos a reduzir consideràvelmente o prazo de descoberta
de jazidas que nos garantam a desejada, imprescindível e urgente
auto-suficiência em petróleo.
Porque é que a Venezuela, o Irã e
outros países que têm o seu petróleo explorado por trust são países
pobres, com o grosso da sua população vivendo miseràvelmente?
O Sr. Alberto Deodato -

O SR. JUAREZ TAVORA - Há, a meu ver, 2 razões fundamentais para isso:
1) - Esses países, de economia embrionária, carecem de capacidade para absorver um mínimo razoável do petróleo que produzem, e, em conseqüência, a existência de petrólm abundante, dentro de suas fronteiras, não tem sjgnificação própria, como fator de
desenvolvimento económico, através de sua aplicação na indústria
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e nos transportes. A Venezuela consome menos de 5 % do petróleo
que produz - exportando os 95 % restantes. No Oriente Médio, o
consumo é ainda menor. Assim os benefícios oriundos da indústria
petrolífera, em tais países é função quasi exclusiva da aplicação dos
proventos financeiros que ela proporciona, sob as formas de regalias, taxas e impostos, aos governos interessados.
2) - Embora os proventos financeiros obtidos por êsses governos tenham sido consideráveis ( a Venezuela arrecada desde 1947,
somas da ordem de US $250 milhões, e a Saudi Arabia algo superior
a US $ 400 milhões, a partir de 1951) - sua aplicação, como renda
pública, no desenvolvimento econômico-social dos respectivos povos, tem sido inadequada se não inteiramente descurada.
De qualquer forma, me parece temerário atribuir-se o a,trazo e
a pobreza dêsses povos à chamada exploração feudal de seu petróleo. Tais deficiências já existiam, quando se iniciou aquela exploração; e se não foram atenuadas consideràvelmente, após amesma, a maior culpa cabe aos governantes que não souberam, ou não
quizeram empregar, em benefício do povo, os enormes recursos
financeiros que tal explqração lhes tem proporcionado .
Temeridade maior, ainda, é tentar equiparar o resultado e exploração petrolífera brasileira, através de um regime de concessões
administrativas, em concorrência com o Estado (sistema misto) ,
qual o proposto no anteprojeto de Estatuto do Petróleo - com
o obtido pela Venezuela qu pelos países do Oriente Médio.
A situação é completamente diversa. Pretendemos produzir
petróleo antes de tudo para satisfazer as já grandes e progressivamente crescentes demandas do nosso consumo interno. A simples existência de petróleo abundante e barato, posto à disposição
de nossa economia indul:ltrial e agrária, sem os percalços de uma
importação incerta em eventualidade de guerra - propiciaria
tais benefícios indiretos, que a apropriação, mesmo por emprêsas com direito à exportação de lucros, de grande parte dos
proventos financeiros, seria largamente compensada. E, por outro
lado, as regalias (10 a 16% do petróleo produzido) e os impostos
(sobretudo venda e exportação) pagos pelos empresários particulares, convenientemente aplicados pelo Govêrno, dentro, de um
plano geral de melhoramento de nossas condições econômico-sociais - representariam benefícios consideráveis.
1
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O simple.s fato de deixarmos de importar petróleo, significará
uma enorme economia de divisas, que ficarão disponíveis para a
importação de bens de produção de que necessitamos. E si chegarmos a produzir mais do que consumimos, as exportações constituirão nova e valiosa fonte de produção de divisas para ajudar - senão substituir, em futuro não muito distante - as que ora nos são
proporcionadas quase exclusivamente pelo café.
O petróleo será, para nós, uma riqueza que, de qualquer forma,
mobilizada pelo Govêrno, por particulares ou por particulares estrangeiros, terá repercussões no desenvolvimento da nossa econcr
mia e no aumento de bem estar social que no::; compensarão de
todos os prejuízos e, mesmo, das alegadas espoliações que as emprêsas estrangeiras nos possam causar. Aliás, a essa altura, lembraria ao Sr. Presidente da Comissão de Economia a conveniência
de que o Govêrno organize um Código de Investimentos, regulando,
de modo geral, tôdas as aplicações de capitais particulares nacionais e estrangeiros no Brasil, limitando de maneira sensata, a exportação de lucros dos investimentos de capitais estrangeiros no desenvolvimento de nossa economia e proibindo a exportação do que
ultrapassasse a importância limitada. Os excessos teriam de ser
reinvestidos no Brasil, como capital nacional. A aplicação de um
tal Código eliminaria as últimas possibilidades dE;; o capital estrangeiro investido em nossa exploração petrolífera expoliar-nos
economicamente dos benefícios oriundos da mobilização dessa riqueza potencial.
Não nos esqueçamos, finalmente, de que o Brasil precisa urgentemente, fundamentalmente, de energia. Mais de metade do esfôrço
que desenvolvemos provém de energia muscular - humana e animal. E mais de 80% da fração de energia mecânica que empregamos, provém de queima imoderada de lenha, que já escasseia nas
proximidades dos grandes centros populacionais e ao longo de nossos
principais eixos de transportes. Pior do que a temida expoliação
dos trustes é a devastação inconsiderada que temos feito em nossas
matas, criando o problema da erosão, cujos danos materiais - éstes
sim - sobrecarregarão insup<>rtadamente as g':!rações vindouras,
com o esgotamento de solos férteis e com os flagelos complementares
das inundações e das sêcas.
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Tôdas as conseqüências más que pudessem advir da participação do capital estrangeiro, estou certo de que não equivaleria
à décima parte dessa desgraça.
Todos êsses fatôres precisam ser pesados objetivamente.
Sou partidário da iniciativa do Estado, em concorrência com
os particulares. Essa iniciativa pode ser supletiva, ou mesmo paralela.
Até ai, vou. Meu receio, entretanto, é que, se confiarmos a uma
única iniciativa a busca de petróleo no Brasil, e se esta iniciativa
couber ao Govêrno, que é, por fatos de todos conhecidos -. inerte
e pouco eficiente, não teremos, dentro das circunstâncias de tempo
e de proporções que o ambiente internacional está a indicar, o petróleo de que necessitamos para evitar um colapso econômico, na
hipótese de uma terceira guerra mundial.
O Sr. Coelho de Souza - Julga o ilustre General que a exploração pelo Estado é contra indicada definitivamente, ou apenas em
face da iminência de uma guerra?

O SR. JUAREZ TAVQRA-Julgo que a exploração pelo Estado,
sob a forma de monopólio, é desaconselhável, no momento, sobretudo pela ameaça iminente de guerra que ameca o mundo e que
poderia deixar-nos, de uµi dia para outro, inteiramente privados
da importação de petróleo. ·
Penso que o Govêrn(), permitindo, de início, a colaboração da
iniciativa, da técnica e do capital particular - nacional e estrangeiro, abreviaria a descob\erta de petróleo suficiente, ao menos, para
cobrir nossas necessidades mais prementes, naquela delicada emergência.
Uma vez que tenhanws conseguido produzir petróleo em quantidade suficiente para atender nossas necessidades normais de
paz e as eventuais de guerra - penso que o Govêrno estará em condições de tomar uma decisão definitiva sôbre a melhor política petrolífera a adotar. Poderá, então, sem graves prejuízos para a segurança nacional, prescindir de novos recursos da iniciativa e do
capital, estrangeiros ou particulares, em geral e estabelecer gradativamente o monopólio de Estado. A reversão gratuita dos acervos
dos concessionários particulares, no têrmo dos rf'spectivos contratos de concessão, como e~tá previsto no anteprojeto do Estatuto do
'Petróleo, facilitaria isso.
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Que máximo admite V. Ex.ª para a
participação do capital estrangeiro? O Estado deveria exigir a participação desse capital no ônus da pesquisa, na loteria geológica a
que se referiu?
O Sr. Coelho de Souza -

O SR. JUAREZ TÁVORA A pergunta do Sr. Deputado
comporta duas respostas. Uma foi dada naquele pequeno esbôço que
li a respeito do projeto governamental. Há ali, uma discriminação.
Se prevalecer a idéia de se resolver o problema petrolífero do Brasil
segundo essa discriminação, o Govêrno deverá excluir a participação particular pelo menos na constituição da subsidiária a cujo
cargo ficará a exploração dos campos petrolíferos do Recôncavo
Baiano. Do contrário, o Govêrno daria, de mão beijada, aos acionistas particulares de tal subsidiária, um quinhão valioso da reserva de petróleo ali já cubada e cujas despesas de pesquisa correram exclusivamente por sua conta.

Julgo preferível que, n~ exploração primária, os particulares nacionais e estrangeiros, enfrentem por sua conta e risco, os azares
da chamada loteria geológica. Aos que se dispuzerem a cooperar
nesse campo de remuneração aleatória - o Govêrno permitiria participação nas subsidiárias da Petrobrás, em proporção com os recursos investidos na exploração primária e até o limite máximo de
40 % de ações com direito a voto, para os acionistas estrangeiros.
Isto consta do anteprojeto de Estatuto do Petróleo. Há, também, um projeto de lei organizado durante o Govêrno do General
Dutra e submetido à consideração do Congresso Nacional, em que
se regula a participação do capital estrangeiro na constituição da.s
refinarias limitando essa participação a 40 % das ações com direito
a voto.
A meu ver a participação do capital estrangeiro na exploração

de nosso petróleo deve ser definida, de vez, numa lei substantiva, regulando a matéria, em seu conjunto, e cuja elaboração me parece
urgente.
Dada a natural morosidade na. elaboração de um Código de Minas, não bastaria, para atender a essas
exigências, como norma substantiva, aquela norma orientadora geral a que se referiu - o Estatuto do Petróleo, devidamente debatido
e apreciado?
O Sr. Coelho de Souza -
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o SR. JUAREZ TAVORA-A meu ver satisfaz, pelo menos na-

quilo que a questão tem de mais urgente e delicado.
A questão fundamental no debate da legislaç:ão substantiva do
petróleo reside nêste ponto: adota-se, ou não se adota a interpretação, a meu ver liberal, do dispositivo constitucional que faculta à
iniciativa estrangeira participar da exploração de petróleo brasileiro, em identidade de condições, ou mediante determinadas discriminações, com o capital nacioJ;lal .e a iniciativa nacional.
A Câmara dos Deputados votará uma lei de Minas interpretando o Art. 153 da Constituição, inclusive a preferência aí estabelecida em favor do proprietário.do solo - que reputo um retôrno indireto ao perigoso regime de acessão, abolido pela Constituição de
1934.

De acôrdo com êsse dispositivo, se algum dos trustes adquirir
largas áreas presumivelmente petrolíferas, em território brasileiro,
ficarão constitucionalmente investidos no direJto de preferência
para a exploração das riquezas do subsolo respectivo...
A adaptação do CódfgO de Minas vigente (Decreto-lei n. 0 1.985,
de 29-1 de 1940) ao espµ-ito mais liberal da Constituição de 1946,
pode fazer-se com uma.si poucas emendas a artigos inspirados no
jacobinismo da Carta oµtorgada em noverbro de 1937.
Há, aqui, uma perg'1.lnta do nobre deputado Lôbo Carneiro, que
se retirou do recinto. E' pena, pois desejava responder a S. Ex.ª.
A pergunta é a segi.:i.inte: qual a diferença entre concessão internacional a uma únic~ emprêsa e o sistema do Estatuto do Petróleo? "Peço ao Exmo. Sr. General que leia o trecho marcado no
documento anexo e dê sua opinião a respeito: trata:-se de reivindicação dos trustes sôbre a modificação à lei da Colômbia. (a) Lôbo
Carneiro.
Vejamos o que diz o trecho: "(refere-se à nova lei Colombiana
que confià as áreas de concessão a cada Companhia concession~
ria) isso poderia obviar a necessidade de as companhias criarem
exagerado número de subsidiárias para fins de exploração.
Em 1948 havia 172 diferentes companhias de óleo registradas na
Colômbia. A Texas Co. era obrigada a fazer o seu trabalho através
de 29 companhias e a Tropical Oil teve de iniciar o seu programa
com mais de 27 unidades. A nova lei favorece a estrutura corporativa".
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Um Sr. Deputado - O espírito da pergunta do nobre deputado
Lôbo Carneiro, parece-me é o seguinte: uma nova lei criando restrições à entrada dos trustes permitirá a criação de numerosas
subsidiárias.

O SR. JUAREZ TAVORA - A pergunta do nobre deputado Lô-

bo Carneiro abrange 2 questões diversas. Primeiro indaga S. Ex.ª

qual a diferença que eu faço entre uma concessifo internacional a
uma única emprêsa e o sistema do Estatuto do Petróleo.
Respondo. Há diferenças fundamentais: 1) Nas concessões
internacionais, há, inicialmente a intervenção velada ou ostensiva,
de grandes potências, em favor de determinado concessionário geralmente exclusivo - junto aos governos concedentes. Isso constitui regra no Oriente Médio, durante o exercício de mandatos
que alí desfrutaram algumas potências, após a primeira grande
guerra - nomeadamente a Inglaterra e a França.
2) Em conseqüência dessa pressão restritiva os concessionários favorecidos obtêm pràticamente o monopólio da exploração em
cada país. São casos típicos: a Irak Petroleum Co., no Irak; a Anglo- Iranian Oil Co., no Iran; a Kwaik Oil Co., no Kuwaik; a Bahrin
Petroleum Co., em Bakrein; e a Arabian American OH Co. na Arabia Saudita. Cada uma delas representando os interêsses de determinada potência, ou os interêsses combinados de várias delas exerce contrôle monopolístico sôbre a produção de petróleo do país
concedente, por prazos geralmente muito longos {50 ou 75 anos).
3) Pela própria origem das concessões, e falta de uma lei
substantiva, que as discipline, impedindo, por exemplo, a posse de
ações por pessoas jurídicas de Direito Público Internacional - facilita a interferência dessas pessoas jurídicas e dos Tribunais Internacionais, na solução dos conflitos sugeridos entre concessionários e concedentes. O caso atual do Iran é típíco.
Vejamos, agora, o que estabelece, a respeite-, o anteprojeto de
Estatuto do Petróleo:
l) As jazidas petrolíferas são consideradas bens inalienáveis
e imprescritíveis do domínio privado da União que as explorará, diretamente, ou mediante contratos de concessões administrativas,
cuja execução é considerada de utilidade pública <Art. l.º e seus
parágrafos), só outorgáveis a pessoas físicas e jurídicas nacionais
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ou a pessoas jurídicas de Direito Público nacionais - devendo ser
revogadas e tornadas caducas as obtidas por sociedades que se
tornarem subsidiárias de govêrnos estrangeiros ou burlarem as restrições, impostas a participação do capital estrangeiro, para a aquisição de ações com direito a voto.
(Art. 18 e seus parágrafos, combinados com o§ l.º do Art. 6.º).
Tais dispositivos vedam expressamente a interferência do estado estrangeiro em favor de concessionário, a serviço ou não de
seus interêsses, bem como qualqur tentativa de submeter à apreciação de Tribunais Internacionais as divergências surgidas entre
tais concessionários e o Govêrno brasileiro - já que os referidos
concessionários serão sempre pessoas físicas ou jurídicas nacionais.
2) As concessões serão outorgadas livremente a quaisquer
candidatos idôneos, em condições de tempo (prazo) espaço (áreas)
e exercício (exigências técnicas) bem definidas, revertendo as respectivas áreas sem onus, ao poder concedente, no fim dos contratos (Arts. 28, 31, 41, 49 e § 1.º do Art. 17). O número máximo
de concessões outorgáve~s a cada concessionário é de 5 áreas situadas em províncias petrolíferas distintas e com superfície total de
250. 000 Ha para a pesquisa e 125. 000 Ha, (metacle da área pesquisada) para lavra, revertendo a outra metade pesquisada ao Govêrno, como reserva nacional estudada; os prazos de concessões são
de 30 anos só excepcionalmente prorrogáveis por mais 10 anos.
Se considerarmos que - mesmo excluídos inicialmente, 50%
da área sedimentar brasileira, como reserva petrolífera presumível
- teremos 175.000.0000 Ha a ser disputados pelos empreendedores
particulares. Parece-me que qualquer tentativ::t de monopolizar
áreas produtoras, como as realizadas sob regime de concessões tipo
internacional, vigorantes no Oriente Médio.
Vou responder, agora, à segunda objeção formulada pelo nobre
Deputado Sr. Lobo Carneiro. O tópico aludido por S. Ex.ª, publicado na revista World Oil de janeiro dêste ano, sob responsabilidade
do Sr. HenrY Ozaune, refere-se à ampliação das áreas de concessões vigentes na Colômbia, e que, segundo o articulista, constituirá,
com mais 5 outras modificações citadas, em incentivo à cooperação
estrangeira ao desenvolvimento da exploração do petróleo colombiano.
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O fato nada tem de censurável em si mesmo, dependendo sua
consumação de um ato livre e soberano do Govêrno da Colômbia.
O que é, realmente, grave é a circunstância confessada de
que, para obviar os inconvenientes da outorga de pequenas áreas,
ali vigente, 2 grandes emprêsas concessionárias - The Texas Co.
e The Tropical Oil, organizaram cêrca de 30 subsidiárias, para
obter, por meio delas, a desejada multiplicação de áreas outorgáveis.
Se, porém, tal organização representa um instrumento de burla à letra ou ao espírito da lei vigente, o fato revelado deve considerar-se contravenção grave, porque importa em conferir ilegalmente, às grandes emprêsas, um meio de açambarcar grandes áreas presumidamente petrolíferas, em detrimento da concorrência honesta
de outras emprêsas menos poderosas.
O anteprojeto de Estatuto do Petróleo veda, a meu ver, tal
abuso - senão expressa, ao menos implicitamente. E a sanção a
aplicar-se contra êle deverá ser a revogação das concessões outorgadas à emprêsa matriz e a tôdas as suas subsidiárias (§ 1.º do
art. 17).
Resta, contudo, dois pontos a esclarecer: poderá uma grande
emprêsa concessionária organizar contra a lei, num meio vigilante
em matéria de petróleo, como o Brasil atual, 10, 20 ou 30 subsidiárias, sem grave risco de ser desmascarada? Terá o Govêrno do
Brasil, no momento oportuno, a energia elementar, de, operada a
contravenção, aplicar contra o contraventor, qualquer que êle
seja, todo o rigor da lei?
Prefiro deixar à responsabilidade dos nobres Deputados, que
me ouvem, as respostas a ambas essas perguntas. Declaro, porém,
que estarei sempre ao lado de quantos se queiram empenhar na
maior batalha, na batalha-chave que devem travar os verdadeiros
nacionalistas brasileiros - a do cumprimento de nossas leis por
todos, a da aplicação equitativa de sanções cozitra todos os seus
contraventores.

O Sr. Pessoa Guerra - Se o principal argumento de V. Ex.ª a

favor de exploração pelas companhias particulares é a ameaça de
colapso das instituições deante de uma guerra próxima, por que
-16-
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não é possível a exploração pelo monopólio estatal com recursos
técnicos e financeiros cobrados a título de emprésttimo nos Estados
Unidos, uma vez que êste País lidera o mesmo bloco internacional,
e, conseqüentemente, é o maior interessado na defesa da nossa organização social?
O SR. JUAREZ TAVORA - A pergunta já teve, até certo ponto, resposta: mas vou ampliar um pouco essa resposta.
Efetivamente, um dos principais motivos porque venho sustentando, desde 1947, a conveniência de o Govêrno aceitar o concurso da iniciativa, da técnica e do capital estrangeiros na solução
do nosso problema petrolífero, é o caráter de urgência dessa solução, deante da ameaça de uma nova guerra mundial e do colapso
econômico, quase certo e possível subversão social dêle resultante,
se cessarem, da noite para o dia, as importações de petróleo, com
as quais vimos alimentando boa parte de nossa indústria e o melhor de nossos transportes.
Parece-me igualpier1te certo que os Estados Unidos - a cujo
lado temos formado nas últimas grandes guerras e a cujo lado afortunadamente continuamos formando, na atual disputa, de vida ou
de morte, das instituiçê\ies democráticas cristãs, contra o totalitarismo materialista e brutal do marxismo soviético - estão interessados em que desenvolvamos ràpidamente nossos recursos petrolíferos, a fim de que, na eventualidade da guerra, ao invés de figurarmos como consumidores das reservas já existentes no Hemisfério Ocidental, possamos, bastar-nos e, até, ser eventuais fornecedores de nossos aliados.
Dois motivos fundamentais, impedem, entretanto, o Govêrno
dos Estados Unidos de facilitar-nos recursos financeiros para que
tentemos resolver tal problema através do monopólio estatal.
- O 1.0 dêles é que há, nos Estados Unidos, capitais privados
disponíveis e que se dizem dispostos a vir coope!ar, por sua conta
e risco, na exploração do petróleo brasileiro, desde que nossa
legislação o permita em condições de remuneraçí>.o e segurança razoáveis. E, ao lado disso, as disponibilidades financeiras controladas pelo Govêrno americano, apesar de grandes, não bastam
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para atender tôdas as solicitações de ambos os povos amigos e
aliados, situados em setores que não despertam o interêsse de capitais privados.
- o 2.º se origina na repugnância quase invencível de o Govêrno americano empregar dinheiros públicos em empreendimentos
aleatórios, como pode ser considerada a exploração primária do petróleo, em regiões ainda geologicamente desconhecidas, quais as
do Brasil.
São escrupulos respeitáveis, contra os quais não devemos insurgir-nos.
O Sr. Maurício Joppert- Embora o problema fundamental para o Brasil seja a produção do petróleo para o seu consumo; embora os investimentos para a refinação e transporte sejam uma fração da que é necessária para a pesquisa e lavra; embora o consumo
nacional cresça em altas proporções, de ano para ano, de modo a
tornar difícil qualquer previsão de capacidade para as instalações
de refinação e equipamento de transporte (texterno) pergunto:
Não seria de bôa política iniciar, logo, nos !imites de nossas
possibilidades, a refinação e o transporte do petróleo que importamos, já que:
a) essas instalações serão aproveitadas para o nosso petróleo,
à medida que a produção fôsse aumentando;
b) mesmo em caso de guerra, sempre seria mais fácil obter
petróleo bruto em qualquer país, para refiná-lo no Brasil.

O SR. JUAREZ TÁVORA - Respondo afirrr:ativamente a per:..
gunta do nobre Deputado pelo Distrito Federal e declaro que tenho
sido partidário decidido de tal política, desde o intcio de minhas manifestações sôbre o problema petrolífero brasileiro.
As vantagens daí advindas são de três ordens:
1) econômica - compraremos o petróleo bruto mais barato
e lucraremos os fretes e a valorização do beneficiamento (inclusive
valioso sub-produtos da indústria de refinação) .
2) técnica - formaremos, desde já, o corpo de engenheiros e
mão de obra especializada de que necessitamos para refinar o petróleo produzido, agora e no futuro, dentro do País, além de abrir:mos perspectivas para o desenvolvimento imediato da indústria de
máquinas empregadas na refinação;
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3) de segurança - pois, em eventualidade de guerra, não
só ficamos preparados para tentar importar petróleo por nossa conta e risco, em frota própria, onde quer que haja petróleo bruto disponível, como estaremos preparados para beneficiar o óleo natural
ou sintético {destilação de xisto, carvão, etc.) que possamos produzir em nosso território, em emergência de guerra.
Discordo apenas de que se pretenda resolver o problema da
exploração primária de nosso petróleo, com os lucros resultantes
da refinação e do transporte. Conforme jâ expus, ao se iniciarem estes debates, devemos considerar-nos satisfeitos se os lucros obtidos
pelo Govêrno, com a exploração dessas indústrias, uma vez montadas nas prop0rções necessârias, bastarem para garantir, sem novos investimentos oficiais, as ampliações e remodelações reclamadas, contínua e progressivamente pela expansão do nosso mercado
de consumo interno, que apresenta tendência de dobrar, cada 5
anos.
O SR. ÉDISON PA~SOS - Se nenhum dos Srs. Deputados deseja fazer qualquer per~unta ao conferencista, vou declarar encerrada a nossa sessão. Antes, porém, desejo agradecer ao eminente
General Juarez Tâvora, em nome das Comissões de Economia e de
Transporte, que tenho a honra de presidir no momento, a exposição
excepcionalmente brilhante feita por S. Ex.ª. Qualquer elogio à
pessoa do ilustre Generi3-l seria dispensâvel, pois nnhum brasileiro
interessado nos problemas do seu País desconhece essa admirável
personalidade. Poderíamo8 contudo, acrescentar que, após tão
magnífica exposição, reveladora, uma vez mais, de suas qualidades
de argumentador, polerp.ista, que refletem - vamos dizer - seu
exaltado patriotismo e conhecimento realístico dos problemas brasileiros, acha-se confirm,ado o conceito que todos nós fazemos dêsse grande brasiliro, gri3-nde estadista e grande homem. (Muito
bem) . Deu-nos S. Ex.ª lição magistral de coisas brasileiras, com
o "coração em cima da mesa", com patriotismo e com honestidade
que encantam. A êsse $I"ande brasileiro só temos a dizer: nossos
sinceros agradecimentos e calorosos aplausos. (Palmas prolongadas).

EXPOSIÇÃO DO SR. MARIO BITTENCOURT SAMPAIO *

. Ex-Diretor do Departamento Administrativo do Serviço Público
Ex-Administrador do Plano SALTE. Membro do Tribunal de Contas

O

SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Senhores. - As minhas primeiras palavras são
de agradecimento a V. Ex.a, Sr. Presidente, pelas generosas referências que acaba de me fazer. Desejo ainda de início externar a
minha gratidão pelo honroso convite, que nos foi formulado, pelas
Comissões de Segurança Nacional, de Economia e de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, para dar depoimento, face ao problema do petróleo no Brasil, para o que trago contribuição que é
fruto de trabalho efetivamente realizado.
Essa experiência tendo sido obtida no exercício de atividade
pública, não poderia constituir patrimônio privado nosso devendo
assim ser posta a serviço d.e todos.
Posição do Brasil em relação às grandes indústrias estrangeiras

As grandes nações repousam o seu poderio no funcionamento
regular das indústrias fundamentais, transformando, por isso, as
sim, o abastecimento das matérias primas em problema de vida ou
de morte contra o qual não há peias, normas de conduta, código de
ética ou leis restritivas, capazes de ação eficiente.
A ameaça de guerra ou o próprio conflito não constituem barreira, entre as fôrças antagonistas, quando se trata de abastecimento essencial que possa ser compensado por outro também essencial. Os paises neutros proporcionam os meios para a indispensâvel
permuta.
•

Dlár1o cio CongrellSO Nacional de 23-4-11152.
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A matéria prima é sempre uma mercadoria de valor venal ínfimo, extraído em condições de baixo padrão de vida, não só para
mantença de preço conveniente, como, principalmente, para afastar o risco da industrialização local.
Os debates em tôrno do problema do petróleo, reproduzem entre nós os mesmos episódios ocorridos em outros países, por ocasião
~:do trato dessa questão, episódios êsses que em conseqüência da ana.logia dos aspectos políticos, econômico e financeiro, apresentam
:uma enorme semelhança com o que ocorreu aqui, hà cêrca de 15
anos, quando foram agitadas as teses relacionadas com a exportação de minérios e a constituição da indústria siderúrgica.
Em ambos os casos há apenas a luta entre os trustes e as regiões abastecedora.s ele matérias primas, que se desejam industrializar .
Nessas ocasiões a opinião pública fica dividida em dois grupos.
Um constituído pelos que defendem para a sua pátria a maior
participação nos empre4indimentos, querendo vê-la industrializada,
tornando-se assim mais forte e, o outro grupo, constituído pelos
que, admitindo a incapacidade local de recurses e de técnica e,
ainda, o exemplo de outros países, consideram preferível uma atitude estóica, cedendo, em parte, para o fim de conseguir alguma
coisa e de forma mais rápida.
Rememoremos o que aconteceu com os minérios. O Brasil vinha, desde os tempos coloniais, associando a utilização dos minérios de ferro à instalaçíio de pequenos fornos tipo catalão.
Em determinado mpmento, quando começou a rarear, para os
trustes do aço, minério de ferro de alta qualidade e insubstituível,
iniciou-se o debate entre nós.
O choque de opinií5es, em relação à conduta a ser adotada,
criou então o impasse ~ o problema continuou em discussão até
que chegou a guerra, como ocorre periodicamente.
Em plena conflagração, realizou-se o esperado. As reservas de
hematita compacta do Estado de Minas Gerais, as melhores que
existem sôbre a terra, passaram a ser exportadas, in natura, para os
maiores trustes de aço do mundo, através de uma estrada de ferro
especialmente reconstruída para tal fim, e em condições ajustadas
de forma que transformam a operação em verdadeiro monopólio.
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Cumprimos, naquela ocasião, o que foi convencionado constituir nossa colaboração e com isso o potencial industrial de nossos
aliados pôde ser ampliado.
Quanto a nós, as conseqüências foram as '3eguintes: Quebramos uma tradição de quatrocentos anos, dissociando a lavra da
industrialização, reduzimos nossas reservas, mantemos na região
de mineração o mesmo padrão de vida miserável anterior e os rios
de dinheiros que anunciavam que o Estado de Minas Gerais iria receber, sob forma de impostos, trôco dessa corrente maciça de exportação, atingem no máximo a cêrca de quinhentos mil cruzeiros
por ano, ou seja, importância da mesma ordem de grandeza da
que em geral é arrecadada para obras filantrópicas nas festas
chiques de caridade realizadas no nosso Teatro Municipal. O Estado de Minas Gerais, mantendo essa arrecadação, necessitaria de
mil e quatrocentos (1.400) anos se as reservas de hematita compactao permitissem, para obter quantia equivalente a que, em
um único exercício, a União dá, apenas, através do Ministério da
Educação e Saúde, sob a forma de auxílios, contribuições e subvenções, a entidade diversas.
A seguir veio o problema do manganês.
As nossas reservas, no Estado de Minas Gerais, estão terminando.
Os fornecimentos recebidos de outro país, só se faziam a trôco
de armamentos dos mais modernos. O resultado também não se
fêz esperar.
Provaram por A mais B que as nossas reservas de minério do
Território do Amapá não poderiam ter utilidade para as indústrias
do sul do País, em face das tarifas atuais do Lóide Brasileiro (sic).
Penso ser conveniente fazer alguns comentários a margem
dêsse falso fundamento.
Os fretes atualmente vigentes na navegação de cabotagem, não
podem servir de base a estudo econômico de vulto. A Companhia
Siderúrgica Nacional mantém por isso o transporte marítimo de
que necessita. O exame mais superficial revela que a situação atual
não pode ser mantida e não deveria servir de argumento para a
não utilização, entre nós, de manganês do extremo norte do Pais.
A Constituição tornou privativo dos navios nacionais o transporte entre os nossos portos. As unidades em tráfego são obsoletas
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e deficientes. Os encargos de tripulação são excessivos e a tonelagem diminuta. A conseqüência fatal é o frete elevado. Citaria
dois exemplos que por si sós retratam a situação vigente.
Há pouco tempo uma organização de construções pretendeu
enviar um compressor de Santos para o Rio Grande. Consultou a
diversas emprêsas de navegação, quanto ao prazo necessário à
obtenção de praças nos navios e ao custo do transporte. Depois
do exame do problema, a emprêsa deliberou embarcar o compressor para Antuérpia, de onde voltou ao Rio Grande mais ràpidamente e por menor preço que se fôsse, por via direta, em navio
de cabotagem de emprêsas privadas nacionais .
Em Belém do Pará, havia uma serraria instalada ainda no tempo áureo da borracha. Como o equipamento já se encontrasse obsoleto para aquela praça, o proprietário deliberou remover para
Rio Branco. Depois de estudado o problema, a solução adotada
constituiu em enviar tôda a maquinaria para Liverpool a fim de
ser recondicionada, na mesma usina que a fábrica, e, de lá reenviar
para Rio Branco. A alternativa foi compensadora.
Em face de fatos co~o êsses chegamos à conclusão de que o Estado deveria atuar direta e imediatamente.
Mandamos, de início, estudar a navegação da Amazônia por
uma organização francesa. O transporte racional na Amazônia é,
a nosso ver, indispensável ao reerguimento econômico daquela região. Os estudos feitos estimavam a solução em 36 milhões de
cruzeiros. Constituía então o necessário para a aquisição do material flutuante. Essa importância foi integralmente incluída no
Orçamento para 1951, mas, infelizmente, e a semelhança ocorreu
com a iluminação de Belém e de Manaus, não foi feita coisa alguma.
Um Sr. Deputaã,o -

V. Ex.ª disse 36 milhõea de cruzeiros?

O SR. BITTENCOQ'RT SAMPAIO - Exatamente. Consta do
Anexo do Plano Salte, nq Setor Transporte, do Orçamento da União,
exercício de 1951, para a aquisição das flotilhas, que viriam fazer
baixar verticalmente os fretes na Amazônia.
Um Sr. Deputado -- Barcos de pequeno porte?

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Sim, de pequeno porte.
Seriam rebocadores que iriam tomando as unidades, as alvarengas,
em reboque e deixando-as, segundo o destino da carga, nos portos
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de Estado para Estado, na forma que melhor resguarde os nossos
interêsses econômicos, isto é, depois de industrializados sempre
que possível.
Foi assim entendendo, que na Comissão Central da Missão
Abbink mantive, com o apôio apenas do Senhor General Anápio
Gomes, os princípios de cooperação, com o nosso aliado, na base
da equivalência de evolução econômica. Lamentàvelmente, as Atas
dos Trabalhos daquela Comissão Central nunca foram publicadas.
Só se pode negociar, nas mesas internacionais, tendo-se aquilo
de que os fortes necessitam ou podendo-se adquirir em massa os
seus produtos de exportação.
Somos um pequeno comprador, precisamos por isso voltar a
poder controlar aquilo que a natureza nos deu, daquilo que não dá
segunda colheita, aquilo que industrializado transforma os países
em potência.
O petróleo é, no momento atual, a única matéria-prima mineral importante que ainda temos ao nosso livre arbítrio e vem
sendo assediado mais ~tensivamente do que o que estão tramando,
discretamente, contra ~.:t maior riqueza agrícola do Brasil que são
os óleos vegetais .
O problema do petróleo é um problema de Estado que paira,
portanto, acima de partidos e de governos. 1!:le é imenso pelo seu
significado, mas dimi:quto pelas dificuldades técnico-financeiras
que, no momento, oferece para complementação da sua solução
em marcha.
Infelizmente, porém, êsse problema continua sôbre a mesa e,
em geral, ainda é debaiido à margem de nossa realidade atual ou
seja sob a mesma filospfia conformista com que foi lançado pelo
órgão específico.
Os trabalhos notáveis, já divulgados sôbre a história do problema do petróleo, nas diversas regiões do mund•J, provam à saciedade que houve, ao lon.go do tempo, uma modificação fundamental na estrutura financeira dêsses empreendimentos .
No início, quando o petróleo se destinava, principalmente, à
iluminação e era trataqo como uma aventura, só o capital privado
atuava.
A seguir, a industrialização e o transporte racionalizados possibilitariam a constitutção de trustes que destinavam uma par-

-

251-

cela dos lucros fabulosos que auferiam, à inversão em pesquisa e
lavra já então no domínio das causas técnicas.
\p desenvolvimento do petróleo atingiu, no momento atual, a
um gráu tal que o Estado passou a atuar junto aos trustes, uma
vez que os interêsses sairam da ordem de grandeza de lucros fabulosos para constituirem elemento básico da sobrevivência do status
econômico.
O panorama decorrente dessa situação, é fácil de deduzir, e o
país que dispuser de matéria-prima e não controlar a indústria do
petróleo, que nêle se instalar, passará a ser controlado por ela .
E' a conseqüência fatal da lei da atração das assas.
Temos à vista a desgraça do Paraguai, da Bolívia, da Venezuela, da Colômbia, do Peru, da Saudi-Arábia, do Irã, do Iraque,
da Birmânia, das índias Holandêsas, no México anteriormente à
nacionalização e de outras regiões. Essas situações foram descritas das formas mais autorizadas e variadas, mostrando sempre
de maneira irrespondível o contrôle absoluto exercido pelos trustes
naquelas regiões, a mantença do padrão de vida miserável e até
o atrevimento de perturbação da vida política interna.
A situação da Argentina é, a nosso ver, diversa da que em geral
se divulga. Ela constitui o exemplo do perigo da ação do capital
privado e dos trustes no limite do que de inicio se supõe controlável.
Nos países em que o Estado atua decisivamente, a situação é
de segurança .
As correntes de opinião pró-capital estrangeiro e a corrente
nacionalista são acordes em consagrar que o ideal consistiria em
adotar, entre nós, apenas os recursos do Estado, se existissem, e
sem as peias burocráticas. O que todos desejam é uma ação rápida,
eficiente e controlada pelo Estado.
Capital estrangeiro

Os trabalhos divulgados sôbre o assunto, no País e no exterior,
unânimes em reconhecer o perigo que constitui a presença do capital estrangeiro no problema do petróleo.
Os que advogam, entre nós, a participação dêsse capital dizem, em geral, que só o fazem à vista da incapacidade financeira
do Estado, para uma açoo eficiente e imediata.
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Julio Gonzales, deputado ao Congresso Nacional Argentino, em
seu livro "Nacionalización del Petrole", mostra, à evidência, a
situação em que realmente se encontram, naquele país, as atividades petrolíferas devido à participação do capital estrangeiro atuando em proporção anteriormente considerada controlável, para concluir mostrando que, quando êsse capital é obrigado a sair pela
ação do nacionalismo, volta pela porta da sociedade de economia
mista.
Entre nós, os que admitem a interferência de tal perigo, têm
utilizado, ao longo do tempo, slogans originários muitas vêzes dos
próprios trustes, e que são:
1.º - "É muito problemática a existéncia de petróleo entre
nós". ::msse lema, no dia de hoje, jã está pràticamente abandonado.

2.º - "Não dispomos de técnicos". E' tema igualmente vencido. Provamos o contrário preparando-os prontamente para as
Refinarias, para a Frota de Petroleiros, para a Pesquisa e Lavra.
De um modo geral, porém, isso não constitui problema, porque a
técnica é mercadoria a ser importa<!l.a com maior facilidade.
3.º -

"Os lucros das refinarias não são tão grandes como se
supõe. Éles dependem (los subprodutos para os quais não temos
mercado". Não é verdatj.e. As nossas refinarias, encomendadas para

Cubatão e a sua gêmea, que deveria ter sido comprada para o Rio
de Janeiro, têm o mais alto rendimento. Qualquer dos subprodutos que serão elaboradqs bastará por si só, na base do nosso mercado atual, para manter a instalação. E' o caso do gás comprimido (tipo Ultragás) e da ;amônia para produção de fertilizantes, além
de outros.
4.º - "De maneira um tanto mais discreta, as pessoas ligadas
aos trustes fazem crer q1J,e, sendo o petróleo um elemento de vida ou
morte, em caso de guerra, êle.s teriam que vir buscá-lo de qualquer
maneira. Assim sendo êles "amigos" (sic) previnem a tempo para
organizarmos com urgência, e enquanto não existe angústia, um
plano de trabalho em melhores condições para n6s" .

E' a mesma atitude inadmissível que tiveram para com os minérios e na qual levaram a melhor.
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Em primeiro lugar, as nossas disponibilidades de petróleo não
constam dos planos de utilização, por êles, para a próxima guerra
e, além disso, no momento atual, as novas reservas, agora descobertas no Canadá e no México, fazem com que êste argumento, se
fôsse admissível, caia por terra.
5. 0

-

Precisamos produzir, com a maior rapidez possivel, den-

tro de nossas fronteiras, o petróleo necessário ao nosso con.<Jumo,
de modo a possuí-lo antes do evento da próxima guerra.

Estamos de pleno acôrdo com essa proposição. Foram tomadas, pelo Govêmo passado, tôdas as medidas cabíveis para nos
aproximar dê.sse objetivo. Divergimos, entretanto, e de maneira
radical, da solução por êles proposta.
Partindo dessa premissa, aceita por todos, os adeptos da participação do capital estrangeiro passam a pleitear a produção imediata de pet:róleo em quantidades substanciais. Para isso, coneideram indispensável atrair, em massa, o capital estrangf;írn ao lado
do capital nacional, se realizável, serem aplicados no que rfonomlnam loteria da pesquisa e da lavra, deixando ao contrôk nar_;ior.w.lista a industrialização e o transporte especiaUzadaH fü: re.sultadorE
certos e altamente rendosos.
t.sse p!'og:rama de ação só será examinado por tn, entre og
s.eus ad·eptos, pesooa.s idôneas.
Nós não· acreditamos que o ca.p!tal éStrangf;iro qu.r;, de E11~tad.o
par:a. Estado, até o dia de hoje, nunca se aplicou f;m p"!lrlJJ<.:.r-, í; qut;,
como capital privado só se investe qua.ndo p(>rl(: a:-wrnrnJr, rm Ylr ~.
a.s.surr.ir, o contrôle da a:í.tuação, pae;j.I'; a abrir urr:;;.

r;xr;íy;F;.r) ~.v:nh~<i

para o Brasil.. Não aaedíta.mos que êle _parte. d.r;.~ V;gJr;.,.:;;i r::rr; qt<.e
clo::::iina, e ci'lm crLL]ru! snbra..~ taz o noa.~.o ermtr&l f;, p::;,.ra Yir tr~;.b1.lJr,;;,.r
par&. perder ·êsse contrôle apenas oorrenrlo og rl$.íC'>"P- d;;. lrJ,.c;r1.fl., r.ú
ê.:.ze::: dêles próprios, ao l.ar10 do riac1.rmallemo r.p.ic: tlr;;;.rbJ. UJr:·r;;.rxt!o
n.a p:ute certa e reJ1êosa.
S.:.:~ia convenier.tte que os que b..m.üm. penr,.tí.f'J mr...~tnJ.{"~~~·m, dr,.
c~.::~t~ra.mente, Ç,:,

·f:Xf'4füUtilHda1:fo df; fa.1 prr,,,;.r:.rllm.•:nt.ri.

Ar.!r::.ítamoo, en t:r&t~.nth, apenar. para nv~1r,,~1 nar q u.t tal ~:<Ar,.e.
s.e;a püss:Lrr.el e qu;! o cap:it-<i.l emrangf!Íf'J ff'»;~~:; ct>,r1Jtl!ZiwJrJ ri;;, forma
pr:::cr.:ni!Za.d.a. e q"Ete rxrr~tràrila;mente í.Jh que c~~urn: rw;.:: r~:v,:V'Jie~i: f~m
q·.:~ 3•':: i:rztf'...la, começa;,:<.se im~-<lfatame:nt,.e a o·~nu f..: ü ;;e;trl)J.c:1, :1}~;.0::.
s.e a. j r:r~·ca: em quar.i.tid.a,de Sllbs.tanr;ja1.
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Qual o prazo necessário para tudo isso? - O período que se
antecipa a guerra - responderiam êles. Qual será êsse período?
Não foi estimado .
Nêsse período, porém, se fôsse tão pequeno quanto se deseja,
as atividades nacionais de refinação e de transporte não estariam
em condições de acompanhar essa produção teórica, que ficaria
assim inoperante. E não estariam, porque o nosso plano de industrialização, que já se encontra em marcha, corresponde ao máximo
a que se poderia atingir. Tudo isso já foi estudado e equacionado
para ser atendido em bases concretas e realistas e não em simples
enunciados. A execução através do Plano Salte será exposta e documentada no capítulo próprio.
Afastando assim êsses slogans, passemos a examinar o qua há
de real quanto ao capital estrangeiro.
O capital estrangeiro já fêz declarações peremptórias. Só virá
se investir, se puder controlar as atividades. Nunca haverá, como
nunca houve, entendimentos de Estado para Estado, em matéria
de petróleo, uma vez qµe a comissão de investimentos americanos
não contraria os interêsses dos trustes.
Se o exemplo dos outros países não nos aproveitasse e se o
nosso precedente com os minérios não fôsse suficiente para nos
alertar, teríamos ainda1 dentro das próprias atividades de petróleo,
o caso do Oleoduto de Santos e São Paulo, diretamente tratado
entre órgão estatal e os bancos oficiais norte-americanos. Depois de
formalmente fechada a operação de crédito, o Banco cancelou-a,
unilateralmente, alegando, de forma expressa, que o fazia por contrariar interêsses de "grande cliente" (sic). Em face disso, o Govêrno passado, realizo~ integralmente a obra com os recursos do
Plano Salte.
O Sr. Mário Altino -

Foi rôto por êles?

O SR. BITTENCOµRT SAMPAIO por êles.

Perfeitamente. Foi rôto

E' o que se pode esperar, no momento, do
Acôrdo Láfer, que com;iste numa simples mudança de rótulos de Plano Salte passou a Plano Láfer. Isso o que nos aguarda,
êsse rompimento formal, sem a menor consideração.
O Sr. Lopo Coelho -
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O Sr. Euzébio Rocha - Como poderia V. Ex.ª resolver o caso
do oleoduto Santos-São Paulo?
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Da forma mais simples:
incluindo no orçamento de execução do Plano Salte parcelas
anuais de 40 a 50 milhões de cruzeiros, para atender ao rítmo regular daquela obra, que é insignificante pelo custo, mas imensa
pela sua expressão. A despesa total foi de cêrca de 160 milhões de
cruzeiros.
O Sr. A.mando Fontes -

foi fornecido o material?

V. S. a pode informar por qual pais

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Uma parte - a dos tubos
destinados ao transporte dos denominados produtos claros - foi
fornecida pela América do Norte, e outra, 8, dos escuros, por conveniência nossa, foi adquirida na Alemanha. O preço deste último país foi menor. Tendo com que comprar, nós compraremos em
qualquer pais. Neste particular não existe problema.
Um Sr. Deputado - Não foi comprada por meio de contrato
com uma firma americana?

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - O contrato foi apenas
para montagem. A firma, aliás, não é norte-americana; é italiana
e estava operando no Chile, em instalação de um oleoduto que
atravessa regiões topográficas mais ou menos do tipo da nossa.
Foi apenas emprestada para montagem.
E' possível que, mesmo em face da evidência dos fatos, os adeptos do capital estrangeiro ainda acreditem em seu investimento
sem exigência do contrôle da situação.
A êsses aconselharíamos um último teste. O Export Import
Bank e o Internatíonal Bank estão, descle 194fJ, propensos a aplicar, na execução do Plano Salte, a importância de 300 milhões de
dólares <pág. 359 do livro de Whytc Might Mídkiff intitulado:
Brasil -

An Expa:nding Econnm11).

Essa possibilidade nã.o foi acolhida pf.:lo Govôrno passado,
porque pret-E:ndia, inicialmE:nte, fazer invr!stim<:ntrm que lh<!H df!termínassem a economia de d~pesas f<m;adas <:rn df;Jar<:H (petró-

leo e trigo) e de.sE::ja.,ra fazer as aquíaiç0,:11, i:m <:ompr:tir;Ü(), pagando ou era mOf'...das compr::nr.adM ou em crul'-<:írrn1, amplhJ.t1d<J m<~-
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cados para os nossos produtos. :ti:sse empréstimo é apresentado
hoje como uma realização do momento.
Seria interessante que os que tanto falam em investimentos
orientados e controlados pelo Estado, e na colaboração de Estado
com Estado, tentassem obter uma parte, pelo menos, dessa quantia, para, sob a forma de empréstimo, garantido pelo Tesouro Nacional, ter aplicação na pesquisa do petróleo que poderia também
ser utilizado pelo nosso aliado no evento de uma guerra.
A política de investimento de capital estrangeiro é muito diversa do que se imagina geralmente.
Durante muito tempo o que se supunha, entre nós, ser capital estrangeiro, nada mais era que o produto da utilização de
depósitos nacionais feitos em agências de bancos estrangeiros.
Nos maiores empreendimentos estrangeiros, naqueles que
dão a mais alta rentabilidade, além de um diminuto capital histórico, nunca foram investidas, em cada ano, importâncias superiores a uma parcela de lucros auferidos no mesmo período. O
assunto está sobejaII1iente provado, nos trabalhos publicados pelo
Professor Richard Lewinshon.
No Estado Brasileiro não nos faltam recursos financeiros para
tal tarefa, muito ao contrário, como provaremos na parte relativa à solução em marcha.
Quanto, porém, E). nossa posição financeira em relação aos demais países, não nos; parece excessivo lembrar que é muito boa
também.
Nos últimos doze anos tôdas às importâncias que entraram
aqui, provindas da zona do dólar, sob formas diversas, inclusive de
empréstimos às companhias estrangeiras, constituem um montante inferior ao que demos em caráter definitivo, tais como contribuições a organismos internacionais que pouco nos interessam,
em face da limitada área em que, efetivamente, se situa a nossa
influência econômica, taxa de câmbio especial para militares estrangeiros, taxa de câmbio vil para nossa exportação forçada, preços-tetos baixos para as nossas mercadorias essenciais para êles e
outras medidas semelhantes.
Dizemos que não temos capacidade para realizar a pesquisa
e a lavra de petróleo de forma intensiva, dentro de nosso País, e
ao mesmo momentQ assinamos, solenemente, um compromisso
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com a Bolívia para executar essa tarefa dentro da área do nosso
vizinho.
Consideramos importante realçar, desde já, que não devemosnos impressionar com o propalado aumento acentuado do desembolso de divisas para aquisição de derivados, nem a necessidade
de cambiais para atender às despesas com a solução do problema.
Todo o assunto já se encontra estudado.
Finalmente, em relação à ação do capital estrangeiro é interessante usar as cifras divulgadas pelos próprios trusts.
A revista World Petroleum, no seu número de janeiro último,
publica à pág. 39 o balanço da Anglo-Iranian Oil Company, relativo ao exercício de 1950.
Verifica-se dessa publicação que o lucro daquela companhia,
em 1950, foi de E 81. 300. 622 ou seja, em nossa moeda, mais de 4
bilhões de cruzeiros, dos quais foram recolhidos ao Tesouro do
Reino Unido, sob forma de Impôsto de Renda, pago pelo trust,
2 bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros.
Assim, o Irã, não obstante sua situação de jndependência política, contribuíu, por intermédio só dessa companhia, para o Impôsto de Renda inglês, no ano de 1950, com importância maior
que a metade da previsão orçamentária de todo o Impôsto de Renda
da Nação Brasileira.
Dêsses lucros fabulosos ficaram no país apenas 20%.
São cifras publicadas por êles próprios.
Não somos jacobinos, nem temos idéias fixas. Somos o normal dos brasileiros que desejam o bem de sua Pátria acima de tudo.
Se houver alguém que nos prove ser impossível a solução estatal com resultados imediatos, passaremos a ser o mais fervoroso
dos entreguistas.
Capital nacional

Os trusts vêm, ultimamente, de uma forma muito indireta e
sutil, insinuando a necessidade do capital privado nacional para
constituir um cinturão de defesa contra o capital estrangeiro (sic).
Dizem, também, que o capital privado é indispensável para
estimular lucro e portanto incentivar as realizações.
-17-
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De um modo geral e dentro de certos limites, os objetivos
imediatos do capital de qualquer nacionalidade são os mesmos.
Se tivéssemos o Estado cercado por um cinturão de defesa
(sic) do capital nacional e a seguir o capital estrangeiro, teríamos
na realidade apenas dois blocos: o Estado e os interêsses privados.
Na verdade, porém, não vemos necessidade de nos deter em
prover desvantagens da aplicação de capitais privados nacionais,
uma vez que o seu recrutamento é mais que problemático e além
disso não temos deficiência de recursos do Estado .
Pensamos que, para encerrar êsse assunto, bastará lembrar o
que ocorreu entre nós, até êste momento, com o capital privado
nacional. 1.:sse capital nunca se interessou pela pesquisa e pela
lavra do petróleo. Poder-se-ia dizer que se trata de operação muito arriscada .
O transporte especializado, fonte de lucros, e vultosos, nunca
foi explorado pelos particulares.
Seria interessante, à margem dêsse fatos, fazermos uma ligeira explanação .
Só no Brasil aconti.~cia êsse fato extraordinário: não possuíamos navios petroleiros. Chegamos a ponto de ter os portos do Rio
Grande do Sul abastecidos por petroleiros estrangeiros. Ocorria
essa coisa dramática: O Exército Brasileiro estacionado no Rio
Grande do Sul, para defesa da integridade do País, era abastecido
por petroleiros que vinham, muitas vêzes, da Argentina. A situação chegou, uma vez, a se tornar tão grave que o Govêrno passado
deu licença especialíssima para que um petroleiro sueco, de 1.200
toneladas, o "Ost Brig11e", fizesse o tráfego de cabotagem, para
_que nossas Fôrças Armadas fôssem abastecidas com segurança.
Poder-se-ia pensar que fJ. solução racional dêsse problema escapasse
à nossa capacidade financeira. Conhecendo êsse fato, adquirimos
êsse petroleiro sem ma:.is delongas . :mie nos custou Cr$ ....... .
4. 800. 000,00 e foi entregue à Companhia Costeira do Patrimônio
Nacional. Com tôda a burocracia que se diz haver nos serviços
públicos e que apontam para combater as coisas estatais, êsse petroleiro produzia em média um lucro mensal da ordem de oitocentos mil cruzeiros .
O Sr. Lopo Coelho·- V. Ex.ª se refere ao primeiro petroleiro?
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O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Refiro-me, sim, ao primeiro petroleiro, àquele que recebeu a denominação de "Salte 50",
em homenagem ao Plano Salte, que nos forneceu todos os recursos
para a solução em marcha. Em poucos meses êle ficou integralmente pago pelos lucros auferidos, assegurando o abastecimento
do Rio Grande do Sul. Pois bem, para operação dessa natureza,
nunca houve capital nacional interessado. Não conheço petroleiro
nacional, a não ser um antigo que operava aí, com máquina no
centro do navio, verdadeiro vulcão flutuante.
O Sr. Marino Machado - :a:sse petroleiro transportava gasolina ou transportava óleo in natura?

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Transportava gasolina,
porque, para o pôrto do Rio Grande, o que convinha, no momento,
era levar já os derivados. Atualmente, está se fazendo o abastecimento de óleo cru para a pequena refinaria da Ipiranga com o petroleiro maior "Presidente Dutra". O custo do transporte, periódico, feito em petroleiros grandes é menor: quanto maior a tonelagem do navio, menor o custo da operação. Evidentemente, não se
pode operar sempre com grandes navios, dado o calado pequeno
que oferecem muitos dos nossos portos. Adquiri~os por isso uma
flotilha de 10 petroleiros para os portos pequenos, todos êles providos de lanchas que permitem o desembarque do produto em qualquer local. Voltemos, porém, ao exame da conduta do capital
nacional.
Vejamos o que aconteceu com a industrialização, que em todos os países do mundo é tão disputada pelo capital privado.
O Estado, reconhecida antes do Govêrno passado a sua incapacidade financeira e a dificuldade de ação devido às peias burocráticas, deu a concessão de suas refinarias, de porte médio, a serem localizadas nos dois maiores centros de consumo do Pais.
Para execução de tal tarefa foi dado todo o apoio do Govêrno,
sendo que, para uma delas, foi concedido um terreno da União,
desmembrado da área destinada à Cidade Universitária, com uma
superfície superior a um milhão e duzentos mil metros quadrados,
valendo, pois, cerca de oitocentos milhões de cruzeiros, na base
da avaliação feita por especialista da Bolsa de Imóveis. Trata-se
de terreno situado na melhor parte da zona industrial ao longo
da Avenida Brasil e anterior a Manguinhos.
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O Sr. Afonso Arinos - Parece-me que nessa questão da refinaria do Distrito Federal havia, inclusive, um prazo limitado para
o início dos trabalhos, é certo?
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Havia, e há. :f:sse prazo,
porém, vem sendo prorrogado, pelo fato de - segundo dizem terem tido início os trabalhos ou porque encomendamos os projetos.
Com tôdas essas facilidades, no mês de janeiro findo completaram-se sete anos em que se prolonga a espera da solução dêsse
problema simples e lucrativo.
Enquanto isso acontece com o capital privado nacional, o
Estado, que se reconhecia burocrático e proclamava que não possuia recursos, em menos da metade do tempo, adquiriu terreno
particular e paga imediatamente, agindo assim como se fôra gestos de empreendimento conduzido à conta de capital privado,
encomenda e paga completamente todos os materiais e equipamentos de importação e iniÇia a montagem de uma refinaria que é
muito maior que aquela~ duas reunidas, de que falamos, e poderá
ter todo o trabalho concluído no ano próximo futuro.
O Sr. Amando Fontes -

Todo o dinheiro?

O SR. BITTENCOQHT SAMPAIO - Todo o dinheiro correspondente à importação foi transferido imediatamente. Pois bem,
em 1953, teremos, funcionandt>, uma refinaria de capacidade maior
do que as duas outras juntas.
O Sr. Lopo Coelho obra, como aconteceu já.

Isto é, se o Govêrno não paralisar a

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO -

Bem, êsse é outro aspecto.

O Sr. Mauricio Joppert - Na conferência do General Estênio
de Albuquerque Lima, S. Ex.ª declarou que houve resistência para
entregar êsses serviços . Quer V. Ex. a que leia um trecho dessa
palestra, cujo título era "A Refinaria de Cubatão e sua Importância Econômica e Militar"?
O SR. BITTENCOURT-sÃMPAIO -

Com muito prazer.
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O Sr. Mauricio Jo-ppert - " ... uma vez que não fôsse tomada
urgentemente, determinaria a perda total do crédito no valor de
quase 300 milhões ... "
Um exemplo é bem frisante e merece ser relembrado, porque
o caso, por si só, ameaçou a refinaria de tal modo que, no meu entender, estava ela com os seus dias contados e a sua própria vida
periclitando. Nos últimos dias do último ano orçamentário, uma
parte vultosíssima das nossas verbas, principalmente as provenientes do Crédito Especial n. 0 650, estava empenhada para cobrir
os contratos de compra de equipamentos no exterior. Os contratos estavam assinados e as cartas de crédito pedidas, aguardando
as providências de execução. Uma havia que, se não fôsse tomada
urgentemente, determinaria a perda total do crédito no valor de
quase 300 milhões de cruzeiros, o qual cobria a compra já feita da
quase totalidade dos equipamentos. Conseguimos, só com dificuldade, ser ouvido por vários de nossos homens públicos, numa peregrinação quase que vexatória; só houve, em benefício da refinaria, uma solução prática: "ameaçar diplomàticamente". Desesperado, no dia 28 de dezembro, junto aos dois principais responsáveis
pela situação, fui obrigado a lhes dizer, como último recurso:
"Olhe, Fulano, agora lhe falo como amigo e seriamente. Se hoje
essa providência não f ôr tomada, .quando V. sair daqui, pode ficar
certo de que, no dia 3 de janeiro você será avisado de ter liquidado
a construção da Refinaria de Petróleo de Cubatão e de que fêz
isso porque está vendido aos monopolizadores internacionais do
petróleo. O mesmo irão dizer que acontece com Fulano porque
não tomou as providências em tempo para evitar o descalabro.
Irão igualmente dizer que eu, na minha função de responsável pela
execução da obra, fui também conivente nesse crime. Então teremos os três de ir, publicamente, esclarecer qual o verdadeiro responsável". Disse mesmo: "Vamos ver quem tem garrafas vazias
para vender". Pois bem, nesse momento consegui ser ouvido e, felizmente, no dia 29 de dezembro, sábado, às cinco horas da tarde,
saia do Banco do Brasil, depois de tomada a providência salvadora.
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Sr. Deputado Professor
Maurício Joppert, êsse caso é simples. Não havia a meu ver motivo
para alarme.
O Sr. Mauricio Joppert -

Eu o conheço bem.
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O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - A questão é a seguinte:
:alsse assunto foi relatado por uma pes~1oa que estava vibrando na
execução do problema, mas que não tinha o dever de conhecer os
detalhes das negociações bancárias e financeiras que escapavam
um pouco à sua especialidade.
obvio que o mesmo govêrno que venceu dificuldades consideradas, de início, insuperáveis, não iria permitir que viesse tudo
por terra devido a detalhes contábeis.
É

O equipamento da refinaria de Cubatão foi adquirido, como é
do domínio público, à conta dos francos compensados de que dispunhamos na França. A operação não foi fácil; ao contrário, ela
encerrava diversos aspectos e tornou-se bem difícil. A França devia então ao Brasil cêrca de 21 milhões de dólares. Falarei em
dólar só como moeda de contabilidade, porque êle não entrou nas
negociações· como moeda de pagamento. Essa importância correspondia ao produto de aquisições feitas no período que se seguiu à
ocupação, término das postilidades. Com o reerguimento d~ in~
dústria francesa, aquêle país tomou a iniciativa de negociações, visando nos pagar os 21 milhões, fornecendo-nos 198 locomotivas a
vapor. Era êsse o aspecto externo do problema. Nessa ocasião o
Sr. Presidente Dutra mandou que eu fôsse a Europa examinar o
assunto perdido. Const~tei, visitando as usinas francesas, que ha·
via deficiência de merc1:tdo para locomotivas; porque os exércitos
norte-americanos e ingleses, quando desembarcaram na Normandia, levaram, juntame11te com os tanques, canhões, caminhões,
jeeps e ambulâncias centenas de locomotivas e milhares de vagões. Aqueles exércitos, nas suas estimativas sempre pessimistas,
como é conveniente em tais ocasiões, julgaram que o parque fer~
roviário fran~ês estivesse mais danificado do que realmente ocorria. Assim, a França, eµi 1948, estava com grande número de locomotivas, e o mercado ido material de tração a vapor já vinha rareando. Para enfrentar melhor essa situação, reuniram-se as usinas daquele país e formaram a denominada Gelsa, que é o grupamento de estabelecimentos de locomotivas, sociedade anônima.
O consórcio dessas usinas, por intermédio da Embaixada Francesa
aqui, ofereceu em compensação ao débito 198 locomotivas a vapor.
O govêrno nada pod.ia fazer não só porque não possuía autOrização legislativa para adquirir locomotivas como .ainda porque
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não dispunha de recursos orçamentârios para comprar as cambiais correspondentes aos francos compensados e de propriedade do
Banco do Brasil . Procurei então tirar partido do interêsse dos
industriais franceses e do desejo dro govêrno daquele país em auxiliâ-los. Disse que o Brasil não desejava sàmente locomotivas e
que queríamos também refinarias. Depois de algumas dificuldades
que, se não tivessem sido vencidas, nos levariam à Skoda, conseguimos harmonizar os interêsses dos dois lados. Dessas negociações, surgiu a solução intermediária, que foi a seguinte: metade
do crédito seria compensado em refinarias e metade em locomotivas. Feito o entendimento preliminar, voltamos ao Brasil com as
propostas firmes e o Govêrno, em Mensagem ao Congresso Nacional, promoveu o destaque, do Plano Salte ainda em votação, da
parte mais urgente, a relativa a refinarias de petróleo, navios petroleiros e locomotivas. Surgiu daí a Lei n.º 650. O Ministério
da Viação e Obras Públicas adquiriu, então, 90 locomotivas a vapor, que correspondiam a dez e meio milhões de dólares, e, com os
outros dez e meio milhões de dólares, ajustamos, em princípio, os
equipamentos da Refinaria de Cubatão, dependendo o preço definitivo do projeto que havia sido encomendado a uma firma especializada americana . Daí a origem dessas realizações.
Aproximando-se, porém, o fim do Govêrno do Presidente Dutra, o General Estênio ficou com receio de que, no exercício subseqüente, houvesse dificuldade em transferir essas divisas para o exterior, porque as cambiais, como acabamos de esclarecer e o Sr.
Deputado Marino Machado bem sabe, eram do Banco do Brasil, e
não do Tesouro Nacional, uma vêz que constituíam o produto da
contra-partida da exportação. O exportador levava os documentos
de embarque ao Banco do Brasil, e êste tinha de pagar, para o que
emitia através da Carteira de Redesconto. As cambiais - repito
- não eram do Tesouro Nacional. Daí termos usado o artificio
de através da Lei n.º 650 aproveitar os saldos da Lei n.º 16, que se
destinavam à compra de ouro e cambiais, para comprar êsses francos. Essa transferência de cambiais do Banco do Brasil para o
exterior não era urgente. Não havia motivo para receios. O Banco do Brasil, a meu ver, muito cautelosa e louvàvelmente, não
quis logo colocar em conta bloqueada, naquele país, tôda a importância correspondente à aquisição. Não havia urgência antes
das exigências contratuais.
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O que era necessano era apenas transferir do Tesouro Nacional para o Banco do Brasil, dentro da vigência do crédito respectivo a importância necessária à compra das cambiais.
Em face da Lei n. 0 650 combinada com o Acôrdo Franco
Brasileiro tudo o mais consistia em simples operação contábil.
Não havia portanto qualquer perigo. Pode-se perguntar: se nesse
período o Banco do Brasil cedesse ao comércio essas cambiais e
não houve$se cobertura? Não teria importância. Entre o Brasil
e a França existia um acôrdo de pagamento, e não de aquisição
por permuta. Quer dizer: se compramos na França, aquêle país
leva a nosso débito a importância respectiva e, depois, terá de
nos comprar o equivalente em mercadoria brasileira. Em conseqüência disso, não há dificuldades no problema cambial. :mste
poderia parecer um gravíssimo problema para quem não estivesse a par dos detalhes do assunto. O que era difícil nós já tínhamos feito e isso será exposto no capítulo relativo à industrialização.
O Sr. Maurício Joppert - V. Ex.ª esclareceu perfeitamente
a questão.
O SR. BITTENCOQ'RT SAMPAIO
Muito obrigado
a V. Ex.ª.
Há ainda outras com;iderações de menor interêsse, com as
quais não desejo continusrr a abusar da bondade dos presentes.
Podemos assim pross~guir na exposição que vínhamos fazendo da conduta do Cap~tal Nacional no Problema do Petróleo.
:msses fatos estão se passando no dia de hoje à nossa vista.
Só nos iludimos, portanto, com o que se denomina capital
privado nacional para petróleo, se quisermos, conscientemente,
fazer o jôgo dos trusts, abrindo-lhe a porta salvadora da economia
mista no momento em que estão acuados pela consciência nacional já formada.
Seria, entretanto, a primeira excessão na História. Não existe um único exemplo de retrocesso na marcha irreprimível do
nacionalismo .
Recursos de Estado

Quando ocorre a oportunidade de serem examinadas as possibilidades do Estado, para enfrentar o problema do petróleo, faz-se, em geral, uma subversão dos fatos.
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As atividades petrolíferas que, em seu conjunto, constituem,
universalmente, uma fonte imensa de receita, são encaradas
pelo financistas oficiais, como problema de despesa e, em geral,
não parceladamente ao longo do tempo, mas de um só jato.
Totalizam, com sobriedade, as parcelas estimadas e que deveriam ser aplicadas em um período de tempo que de uma maneira geral desconhecem para, em face do seu montante, concluir
pela inexeqüibilidade financeira do empreendimento.
Os que assim procedem lamentam que o Estado não disponha de recursos para atender aos encargos de saúde pública, de
transportes e de outras atividades que lhe são precípuas, não
podendo assim, sequer. pensar em assumir novas responsabilidades. Para refôrço de tal conceito, dizem que os países em que
há muito dinheiro e que, portanto, não têm as nossas dificuldades, atribuem essas tarefas ao capital privado.
O argumento deve servir para conclusão oposta. Se o Estado de fato não possuísse recursos suficientes, o que provaremos
que não ocorre, para as suas atividades precípuas imediatas, o que
teríamos a fazer seria beneficiá-lo com o monopólio do petróleo,
como fonte que será de receita imensa, pois se não o fôsse não
seria tão cobiçado pelos trusts.
Devemos, e provaremos, que podemos realizar o monopólio
do petróleo, com a sua execução em prazo mínimo, sem outros
recursos financeiros da União, além dos que vinham sendo destinados a êsse fim.
Não há necessidade de maiores dotações e, se porventura, fôssem concedidas não teriam aplicação econômica.
Mesmo que não dispuséssemos, desde já de tais recursos, ainda assim a atitude patriótica consistiria em comprometer, para
tal fim, uma parcela do crescimento vegetativo da nossa Receita
Pública, em vez de deixá-lo inteiramente disponível para a rotina
de custeio.
Antes, porém, de demonstrarmos, com documentos, que a
solução estatal já iniciada iria se concluir inteiramente sem
maiores encargos para o Tesouro Nacional, devemos lembrar que
a nossa situação financeira é bem melhor do que geralmente se
pensa. Depois de se divulgar que a situação financeira era de
caos, logo no início de 1951 veio a palavra oficial do atual govêrno, através da Mensagem enviando as contas do seu anteces-
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sor, pela qual o Congresso Nacional verificou que o deficit médio
percentual no último qüinqüênio foi menor que o ocorrido durante o anterior.
Não se podia conceder o Código de Vencimentos e Vantagens
dos Militares, êle foi promulgado e está em vigor.
Não se podiam aumentar os vencimentos e salários dos servidores da União, e isso já foi formalmente prometido.
Poder-se-ia alegar que nesses dois casos havia pressão de
opinião.
Daremos então um exemplo em que tal alegação não tenha
cabimento: Dizia-se que o Brasil não poderia ter uma Esquadra,
até que, no Govêrno passado, com a colaboração de três oficiais
da Marinha de Guerra, os Srs. Almirantes Harold Cox, Fonseca
Costa e Mascarenhas, amparados pelo Sr. Almirante Sílvio de
Noronha, depois de devidamente autorizado pelo Sr. Presidente
da República, elaborei o projeto de lei que proporciona, em caráter permanente, recursos substanciais para a construção e manutenção da Marinha d~ Guerra Brasileira.
:msse nosso trabalho foi submetido à ilustre Câmara dos Deputados pelo então líder da maioria, Sr. Deputado Acúrcio Tôrres,
e hoje convertido em Lei, pode proporcionar à Marinha de Guerra,
pelo denominado Funde Naval, recursos da ordem de um bilhão
de cruzeiros (um milhão de contos), por ano, embora, por medida de economia, a importância incluída no orçamento corrente
tenha sido menor.
Fica assim demonstrado que o Congresso Nacional, com a
colaboração do Executivo, pode fazer com que o que se supõe
impossível passe a ser u~a realidade.
Se assim foi para os imensos problemas de despesas sem
recuperação, como se ppde, a priori, aceitar que sejam irrealizáveis pequenos investimentos, a serem parceladamente feitos, e
todos de recuperação a curto prazo? Não há justificativa possível.
Solução em marcha

O Plano Salte, enfrentando os problemas econômicos urgentes do País, equacionou, também, o do petróleo, adotando no
programa de execução, a mesma seriação clássica seguida pelos
trusts.
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Partindo então de um consumo de 80.000 barris diários para,
além de resolver o assunto nessa base, deixar os recursos para
que o Estado pudesse acompanhar o crescimento vegetativo da
demanda.
Industrialização do Petróleo de Poço

O Plano Salte encontrou concedidas, pelo Govêrno que ant.ecedeu à sua elaboração, duas refinarias: uma com a capacidade
de 10.000 barris diários (Rio de Janeiro) e a outra de 20.000 (São
Paulo).
Para não criar problemas, antes de demonstrar a capacidade
estatal de execução, deixamos uma margem para êsses concessionários, estabelecendo-se assim que, através do Plano Salte, seriam industrializados, de início, apenas 50.000 barris diários.
Dois dias após a entrega, por nós feita, do projeto daquele
Plano ao Congresso Nacional, êsse que não era mais apenas do
Govêrno de então, mas de todos os grandes partidos nacionais,
uma vez que era apoiado pela Comissão Interpartidária, constituída pelos eminentes brasileiros Sousa Costa (PSD) , Odilon Braga (UDN) e Mário Brant (PR), o Sr. Presidente da República
enviou-nos à Europa.
Em relação ao Plano Salte, penso ser conveniente apresentar
alguns esclarecimentos à margem desta exposição.
O Poder Legislativo transformou em lei o projeto do Executivo, com pequenas modificações na programação dos trabalhos,
inclusive com reduções ·no Setor Transporte (Aparelhamento de
Portos e Ferrovias). Quanto, porém, à estrutura financeira, apontada pelo atual govêrno como deficiente, é fácil verificar, pelos
Anais do Congresso Nacional, e, pelas entrevistas concedidas à imprensa diária, no dia 26 de janeiro de 1949, pelo então Relator da
Receita, na Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, que
prevaleceu não o nosso esquema, mas o substitutivo apresentado
pelo Sr. Deputado Horácio Lafer. Nessas entrevistas S. Ex.ª esclareceu que apresentou o substitutivo que veio a se tornar vencedor
após visita com que nos honrou em companhia dos Senhores Deputados Souza Costa e Ponce de Arruda, respectivamente, Presidente da referida Comissão e Relator do projeto na mesma.
Felizmente para o País, essas modificações não foram duradouras e o atual Plano de Reaparelhamento ou Plano Lafer restabeleceu o que f ôra reduzido no Setor Transporte e retorna o nosso esquema financeiro, fazendo apenas com que o empréstimo
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compulsório incida sôbre a renda, em vez de o ser sôbre a exportação, como propusemos, porque seria a maior beneficiada direta
pelo Plano.
Quanto ao empréstimo externo, já citamos, no capítulo Capital Estrangeiro, o livro autorizado que o revela apresentado, em
1949, para aquisição dêsses equipamentos.
Voltemos agora à nossa explanação.
A nossa viagem à Europa, em maio de 1948, visava estabelecer
entendimentos preliminares para a aquisição dos primeiros equipamentos (refinarias e navios petroleiros), previstos no Plano
Salte.
Não obstante as dificuldades internas e externas, então encontradas, foi possível obter uma solução satisfatória em 30 dias.
Não houve intermediário, não foram permitidas comissões ou
overprice.

Touxemos as propostas, de l.º de junho de 1948, formuladas
por Schneider & Cie. et Fives-Lille para, utilizando os saldos em
francos compensados que possuíamos, serem fabricadas refinarias de capacidade de 15. poo e 20. 000 barris diários, sob projeto e
fiscalização de especialistas norte-americanos, como desejávamos.
A pequena refinaria de Mataripe deveria ser, como foi, duplicada.
Aqui chegando, e tendo em vista o perigo que corríamos de
essas refinarias serem entregues a concessionários, deliberamos,
com aprovação do Sr. Presidente da República, fazer apenas uma
com a capacidade total do saldo de produção então destinado ao
Estado. Daí a razão da refinaria de Cubatão tratar de 45. 000
barris diários, o que é; sqb o ponto de vista técnico e econômico,
altamente conveniente.
Estando tudo providenciado, o Govêrno de então não desejou aguardar a autorizaç&o legislativa contida no projeto do Plano
Salte solicitando, o que foi obtido pela Lei 650, de 1949, o destaque
necessário para a parte mais urgente (Refinarias, Petroleiros e
Locomotivas).
Foram assim resolviqos os casos de Cubatão e da duplicação
de Mataripe.
De acôrdo com os planos básicos, em 1951 deveria ser iniciada
a construção de uma grande refinaria no Rio de Janeiro e, em
1952, de outra igual em Recife, isto é, sempre nos centros de maior
consumo, de maneira que o transporte marítimo seja feito de pre-
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ferência para o óleo cru e não para os derivados que deterioram
mais ràpidamente os navios petroleiros.
Para êsse fim, negociamos na França o financiamento integral da aquisição e instalação das refinarias a serem pagas no período de 5 anos (poderia ser aumentado) a juros de 4 1/2% ao
ano (Proposta n.º 58, de 23 de setembro de 1950, do Banque de
Paris & Pays Bas).
O fornecimento dessas refinarias foi tratado por intermédio
d.o Ministério da Economia da França em articulação com os banqueiros financiadores.
A proposta de fornecimento e instalação, formulada por
Schneider & Cia. et Five-Lille a 20 de setembro de 1950, foi-nos
encaminhada por intermédio da Embaixada da França (Carta
n.o 4.052, de 4 de outubro de 1950).
O projeto e a fiscalização de especialistas norte-americanos
consistiriam na reprodução dos de Cubatão. Teríamos, assim,
economia no custo (um milhão de dólares a menos para cada
uma), redução de um ano no prazo, o que daria, na base de 1
dólar de diferença entre o custo do barril de petróleo cru e o de
refinado, uma vantagem, para cada refinaria, de mais de 16 milhões de dólares, importância essa superior, portanto, ao custo de
todos os equipamentos da própria refinaria e, finalmente, haveria a grande conveniência da padronização de tôdas as peças
e accessórios (Proposta de 8 de setembro de 1950 da Pan American Hydrocarbon Research, Inc.).
O Sr. Ortiz Monteiro - A refinaria de Mataripe foi projetada
pela Hydrocarbon?
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Não. A Hydrocarbon é
uma organização mais moderna e foi constituída de técnicos que
saíram das outras emprêsas. A refinaria de Mataripe foi projetada pela Foster Wheller.
O Sr. Ortiz Monteiro - V. Ex.ª sabe dizer se houve alguma
imprevisão na construção da refinaria de Mataripe, quanto ao
aproveitamento de óleo, que era de base parafínica? O óleo combustível tem saído com uma constituição muito fluida e está lá
constituindo lagos tremendos.
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - A refinaria de Cubatão,
dado o seu vulto, permite estudos e ensaios muito minuciosos,
o que o porte da de Mataripe não comportava. De forma que até
o óleo de xisto poderá ser enviado para ser considerada a hipó-
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tese de sua utilização eficiente em Cubatão. Não devemos receiar
qualquer insucesso na operação dessa refinaria.
O Sr. Lima Figueiredo - Senhor Presidente, hoje teremos
uma sessão noturna. Queria então propor a V. Ex.ª encaminhasse
a sessão no sentido de que o orador fizesse sua exposição sem interrogatórios. No final, se sobrasse tempo, então, seria travado o
debate. Isto porque estamos ansiosos para saber o essencial, qual
a solução que o orador indicará, e talvez tenhamos de sair daqui
para voltar mais tarde, sem têrmos êsses pormenores revelados.
O SR. PRESIDENTE - A ponderação de V. Ex.ª tem todo o
cabimento e eu passo a adotá-la, uma vez que a demora nas interpelações não prejudicará a ninguém.
O Sr. Lima Figueiredo - Mesmo porque os detalhes estão
sendo gravados e o conjunto irá ficar para o fim.
O Sr. Amando Fontes - Uma pequena pergunta às vêzes esclarece ou concorre para o esclarecimento do assunto.
O SR. PRESIDENTE - Continua com a palavra o Sr. Mário
Bittencourt Sampaio.
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Prosseguiremos então no
relato do que havíamos fdealizado para realizar a industrialização
completa.
Para completar essas providências, foram incluídas, no Orçamento da União para 1951, no Anexo do Plano Salte, 100 milhões
de cruzeiros para a Refinaria de Cubatão e 60 milhões de cruzeiros para as despesas iniciais e locais da Refinaria do Rio de Janeiro.
As medidas relativas à refinaria de Recife deveriam ser tomadas em 1951 para inclusão no orçamento de 1952.
Xisto Betuminoso

As Fôrças Armadas têm o maior empenho na industrializa-

ção do Xisto Betuminoso.
Fomos procurados, em agôsto de 1950, pelo Sr. General de
Exército César Obino, que era então o Chefe do Estado-Maior
das Fôrças Armadas, e que acompanhava, pessoalmente, as demarches para a instalação de um pequeno conjunto com capacidade de 6 . 000 barris diários no vale do Paraíba. s. Ex. a estava
de tal forma preocupado com o assunto e tão impressionado ficara com as informações divulgadas da falta de recursos, que
ficou propenso a aceitar a constituição de uma sociedade de economia mista para possibilitar a solução do problema.
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Impunha-se, segundo se dizia, a solução do assunto em 18
meses. Essa premência de tempo fêz com que fôsse utilizado o financiamento que obtive, na Bélgica, para fabricação dessa instalação pela organização Cokerill indicada como apta pela firma
americana que estudou o assunto, a Foster Wheller. Essa solução foi desprezada, porque o prazo por êles pedido era maior que
o da firma norte-americana e, além disso, havia o receio de que
fôsse deflagrada a guerra. Em face disso, o Govêrno de então destacou do Plano Salte, no mês seguinte, dois milhões de cruzeiros
para atender às despesas da comissão executiva, que passou a
agir, imediatamente, sob a chefia de um oficial do Estado-Maior.
Foi então deliberado aumentar a capacidade da instalação para
10.000 barris diários.
O Orçamento da União, para 1951, no Anexo do Plano Salte,
consignou a dotação de sessenta milhões de cruzeiros para ativar os trabalhos. No momento atual, em que as obras deveriam
estar quase em conclusão, deve ser dito que nada foi feito além
do prosseguimento das demarches iniciadas no Govêrno anterior.
Os recursos deixados no Orçamento de 1951 foram recolhidos ao
Tesouro Nacional e a dotação orçamentária para 1952 foi reduzida para 1/3 da anterior.
Estou certo de que não existe, como não poderia existir,
sabotagem alguma, que ninguém tem interêsses ocultos. Há apenas mera coincidência.
Se quisermos industrializar tudo pelo Estado e com a maior
rapidez, e economia será suficiente retomar o que foi abandonado.
O esquema para a industrialização foi estudado na base dos
financiamentos efetivamente obtidos.
Dotações Orçamentárias em Milhões de Cruzeiros

1

Capacidade
REFINARIA
1955
barris
1951
1952
1953
1954
1956
Total
1957
diários
------· ----· - -- - - - - - - - -- - - - - - Cubatão ........
Xisto ...........
Rio. . . . . . . . . .
Recife .........
TOTAL ...

145.000
10.000
45.000
45.000
245.000

-

100
60
60

140
80
80
60

60
100
JOO

100

180
130
130

220

360

360

4·10

-

-

180
130
130
440

-

180
130
130
440

80

300
780
620
630

80

2.340

-

-
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AB despesas com a refinaria de Cubatão, além das que devem ser atendidas à conta dos recursos acima indicados à semelhança do que houve para duplicação da refinaria de Mataripe,
deveriam correr à conta do crédito autorizado pela Lei 650.
É indispensável que essas instalações industriais sejam realizadas com a mesma sobriedade que se pratica com as que são
construídas pelos particulares.
Instalações luxuosas, grandes escritórios, estradas de concreto, vilas residenciais e outras realizações dêsse gênero são incompatíveis com êsses empreendimentos.
:E::sses 145.000 barris diários, acrescidos dos 5.000 de Mataripe,
devem ser aumentados para 180.000 com a encampação das refinarias autorizadas a funcionar e cuja aquisição pode ser feita
apenas com o produto da alienação dos terrenos concedidos.
Não era possível realizar um programa mais intensivo em
face dos prazos das usinas.
A partir do término dêsse trabalho, o prosseguimento, nesses
investimentos industriais, passaria a ser uma rotina auto-suficiente.
Infelizmente, verificou-se uma paralisação nessa política.
A refinaria de Cubatão, que dispunha, como dissemos, há
pouco, de 100 milhões de cruzeiros no Orçamento de 1951, passou a ter apenas 50% dessa dotação em 1952 ou seja menos
que a renda prevista n~ mesml:t lei para Mataripe, exatamente
no momento ein que a Refinaria Geral da União teve um aumento de 5% ou sejam 5 bilhões de cruzeiros. Assim, no rítmo atual
dos trabalhos, essas obras deverão estar paralisadas em junho
próximo, precisamente no mês em que, depois das chuvas, deveriam ser incentivadas.
A refinaria do Rio de Janeiro, que na forma da proposta,
deveria ser fabricada eJ:ll. 24 meses, foi abandonada, e os recursos
integralmente recolhidos ao Tesouro Nacional.
Para coroar tudo isso, a dotação orçamentária para êsse fim
foi inteiramente cancelada no Orçamento do atual exercício.
O Sr. Lopo Coelho - Por culpa de quem essa estagnação, essa
falta de recursos orçam~ntários para continuação da obra?
O Sr. Mário Altino - A pergunta não devia ser formulada
ao conferencista.
O Sr. Lopo Coelho - Digo eu a V. Ex.ª. A culpa cabe a nós
outros, que votamos o orçamento de cabeça baixa, recebendo or1
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dens de um govêrno que está procrastinando uma solução inadiável. (Muito bem). Essa estagnação se verifica porque se trata de uma obra do govêrno passado. É exclusivamente essa a razão.
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - V. Ex.ªª hão de compreender que êsse aspeto da questão escapa um pouco a mim.
Acho de meu dever, tendo tido uma parcela muito modesta no
trato do problema não apoiados trazer aqui o meu testemunho
pessoal, e, principalmente, citar fatos. Não quero entrar no terreno das alegações.
O Sr. Edison Passos - Permita o nobre orador uma observação.
O Govêrno, em conseqüência de sua atitude neste momento para resolver o problema como deve, é que faz com que estejamos a discuti-lo. Esta é que é a verdade. O resto é malhar
em ferro frio.
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Quanto à refinaria de
Recife nunca mais se pensou no assunto.
Estou certo de que se trata ainda de mera coincidência,
mas, em verdade, se os trusts pretendessem preparar o ambiente para o lançamento de uma campanha de entreguismo e os
comunistas desejassem a imobilização das nossas atividades, por
ocasião de um conflito, não agiriam com maior eficiência.
Poderemos, entretanto, recuperar em parte o ano perdido,
encomendando as duas refinarias simultâneamente.
O Sr. Maurício Joppert - Até parece que não vai haver
guerra!
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Realmente, V. Ex.ª tem
tôda a razão. A possibilidade dêsse evento é fundamental. Mas
está exposto no capítulo próprio o que faríamos para enfrentar
as conseqüências da guerra.
O Sr. Lima Figueiredo - O Estado-Maior do Exército, através da palavra do General Távora, diz que a questão fundamental
é a do tempo e das proporções da produção.
O Sr. Édison Passos - Daí a pressa em resolver o assunto nesse qüinqüênio.
O sr. José Guiomard - O nobre orador, que se tem revelado
tão atilado no exame dêsses problemas, poderia esclarecer se
-18-
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não houve, nessa época, nenhum interêsse por pesquisas de petróleo em outros pontos do território nacional, nem créditos para
isso?
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Houve e grande. Mas,
se V. Ex.ª me permitisse, deixaria êsse assunto para abordar
daqui a pouco. É o tema que se segue logo depois do de Transporte Especializado.
O desenvolvimento dessas atividades industriais torna agora
oportunas duas modificações no programa em marcha.
A concessão de uma refinaria de 10.000 barris, mesmo se
fôsse duplicada, já não teria mais sentido para o Rio de Janeiro,
viria em parte colidir com os interêsses da estatal e, além disso,
os concessionários não disporiam de meios para assegurar o
abastecimento do petróleo cru por falta de transporte marítimo.
A de 20.000 barris, em São Paulo, ao lado da de Cubatão
e da instalação de Xisto Betuminoso, beneficiando-se do nosso
Oleoduto, que foi sabotado pelos trusts, também não encontra
mais justificativa de qualquer natureza. Seria uma fonte de
perturbações para os tiiabalhos do Estado apresentando ainda
como a concessão do IGo de Janeiro o grave inconveniente de
não disporem de petroleiros.
O Govêrno, através de entendimentos amistosos, pelo menos de início, poderia adquirir essas concessões e benfeitorias.
Qualquer preço exorbitante pago no momento, na base das
despesas realizadas, seria considerado razoável logo a seguir. Os
próprios terrenos concedidos na zona industrial para êsse fim,
uma vez alienados, dariam soma mais que suficiente para essas
aquisições.
A pequena refinaria de 10.000 barris que estava destinada ao
Rio de Janeiro deveria ser instalada em Corumbá, para utilização do petróleo a ser recebido da Bolívia.
A de 20.000 barris, que seria instalada em São Paulo, deve
ser localizada na ilha de Marajó ou em Belém do Pará, para
beneficiar, de início, o :petróleo a ser recebido do Ganso Azul
e da Venezuela, na forma dos entendimentos já realizados e a
seguir operar o petróleo local.
E' muito importante realçar êste aspecto do problema, porque há quem diga que ~em utilizarmos o petróleo nacional não
cessará o dispêndio de tj.ivisas.
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Fala-se muito que, sem perfurar poços, não podemos enfrentar o problema, porque teremos de importar óleo cru e, portanto, despender divisas. Não. Absolutamente não. Importar óleo
cru não determina gastos em divisas; será fomentar a exportação brasileira. Está aqui presente o Sr. Cel. Milton de Lima
Araujo, que era nosso assistente na ocasião e que, em nosso
nome, se entendeu com o adido militar da Venezuela, na Embaixada daquele país aqui, através de quem fizemos as demarches
e assentamos as bases para comprarmos óleo cru da Venezuela,
pagando com mercadorias brasileiras que não nos fornecem dól.ares, abrindo assim mercados novos para os nossos produtos. Portanto, importar óleo cru não será despender divisas; será desenvolver a produção interna do Brasil.
O Sr. Amando Fontes - Compramos aos trusts?
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - O pais em que se produz petróleo, qualquer que seja êle, recebe um royalty, em espécie,
que pode negociá-lo independentemente dos trusts. Quem tem
refinarias e petroleiros compra óleo cru a qualquer momento.
com ou sem divisas. :msse é que é o aspecto importante. Não precisamos ficar tão assustados com a perfuração de poços. Temos
petroleiros, iremos buscar o óleo cru.
O Sr. Édison Passos - Quando há excesso na origem.
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Petróleo cru principalmente o dos royalties, há sempre em excesso, porque não é
comprado pelos trusts.
O Sr. Édison Passos - É consumido pelo próprio Estado,
pelo govêrno do local onde é extraido.
O SR. BITI'ENCOURT SAMPAIO - Não é assim. As refinarias não são dêles e não é possível usar o petróleo in natura.
Por isso, o petróleo in natura do royalty recebido pela Venezuela
constitui, para nós, uma reserva notável.
O Sr. Édison Passos - Tem excesso sempre?
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Há sempre em excesso;
nunca falta petróleo cru.
O Sr. Édison Passos - Fica na dependência, por conseguinte, até certo ponto, do futuro desenvolvimento econômico o consumo dêsse petróleo em excesso.
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O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Se, na primeira fase,
não comprássemos lá na Venezuela e no Peru e, a seguir, houvesse düiculdades iríamos buscá-lo no México ou no Oriente Médio.
:itsses acôrdos, de que falei, para a compra de petróleo cru, já
estão estudados em todos os detalhes. Não tenhamos mêdo, portanto, do problema de divisas para compra de petróleo. Há agora
o Irã que está sem saber o que fazer do seu petróleo.
Além disso, a Venezuela está ao nosso lado.
Reduziríamos assim os transportes marítimos com todos os
seus ônus e riscos.
Mesmo que dispuséssemos de maiores recursos, não haveria
como aplicá-los, de forma econômica, limitados, como nos encontrávamos, pelos prazos para entrega dos equipamentos. Além disso, o desembôlso seria constituído apenas pelas quotas de amortização a serem pagas ao estabelecimento de crédito financiador.
Estavam assentadas as bases para constituirmos essa imensa fonte de recurso e estaria, desde logo, estancada a sangria de
divisas, porque o petr91eo cru, como demonstrei, pode ser compensado com mercadorias brasileiras e, sobretudo, não ficaríamos
mais apavorados com o espectro da guerra.
Transporte Especializado

Oleoduto - O oleoduto Santos-São Paulo foi executado e concluído inteiramente com recursos do Plano Salte, depois do fracasso da cooperação dp capital estrangeiro.
Frota Nacional de Petroleiro·s

Ainda com recursos do Plano Salte, destacados pela Lei
n.0 650, de 1948, foi adquirida a Frota Nacional de Petroleiros com
225 mil toneladas e cqnstituída de 2 navios de 20 mil toneladas,
10 de 16 500 e 10 de 2.000 toneladas. Foi a maior compra feita de
uma só vez em tempo de paz e em condições tais que nos permitiu, com a economia, a aquisição de mais duas unidades de 20 000
toneladas cada uma, maiores, portanto, que o encouraçado Minas Gerais. A aquisição foi feita por nós, em concorrência pública internacional, em trabalho de equipe, com o Cel. Milton de
Lima Araujo e Cte. David Coelho de Souza, 14 unidades já nos
fqram entregues e as restantes serão recebidas antes do término
do atual exercício.
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Essa frota é suficiente para assegurar o funcionamento e a
distribuição dos produtos de nossas refinarias de Mataripe e de
CUbatão, podendo ainda abastecer e distribuir os produtos da refinaria a ser instalada em Belém do Pará.
Não há necessidade de recursos de qualquer natureza para
ampliá-la.
Os navios grandes, aquêles que operam no transporte internacional e que, por isso estão rendendo frete na base das tarifas dos trusts, que é menor que a nossa de cabotagem, dão um
lucro que possibilita a amortização dessas unidades em menos
de 3 anos.
Foram apresentadas propostas idôneas, dos melhores Brokers;
par..a arrendamento nessa base, inclusive com pagamento em
espécie.
Nestas condições, a contrapartida da renda industrial dêstes
petroleiros permitirá, sem nenhum ônus para o Tesouro Nacional,
a ampliação da frota de maneira a atender às necessidades de
tôdas as demais refinarias a serem instaladas pelo Estado.
~ inútil dispormos de maiores recursos, uma vez que os estaleiros de um modo geral não recebem, no momento, encomendas
para entrega antes de 1956, tanto assim que os norte-americanos, para ganharem tempo e pagarem menos, acabam de colocar
pedidos de construção de petroleiros na França.
A ampliação da frota não depende, portanto, de recursos de
qualquer espécie e, se lhe forem consignados, tornar-se-ão inúteis.
Podemos fazer, imediatamente, a encomenda para construção, em cada ano, de 4 grandes petroleiros a serem pagos exclusivamente com o produto do saldo da exportação dos atuais, e, à
medida que aumentarmos a frota, prosseguirmos nessa progressão. Foi por isso que, na receita do orçamento para pesquisa e
lavra, não incluímos êsses recursos. ~sse programa de aquisições,
auto-suficientes, proporcionará tonelagem maior que a demanda
das refinarias.
A Frota Nacional de Petroleiros constitui a única iniciativa
do Plano Salte, relacionada com petróleo, que não sofreu modificação, de qualquer natureza, no seu ritmo de trabalho e, isso,
porque tivemos a cautela de transferir para o estrangeiro, em
conta bloqueada, os recursos destinados a êsse fim.

-
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Pesquisa e Lavra

E' pacífico que já saímos da fase em que, repetindo os

slogans inspirados pelos trusts, dizíamos que a existência de pe-

tróleo entre nós é muito problemática.
Já saímos, também, da fase em que se dizia que êsses trabalhos de natureza eminentemente técnica constituem uma loteria.
Quem é que de boa-fé pode admitir que constitua loteria
a finalidade do trabalho de emprêsas tão sólidas que se mantêm
independentes enfrentando os trusts?
Loteria, essa sim e com bilhete marcado, é a participação
nessas atividades.
Tínhamos previsto e iniciado a execução de um esquema
financeiro que seria suave e permitiria a realização de mais de
3 bilhões de cruzeiros até 1955 para execução dêsses trabalhos na
.forma programada pelos especialistas.
O esquema consistiria no seguinte:
Dotações Orça71fentárias em Milhões de Cruzeiros

EXERCÍCIOS

Rubricas
Comuna
do
Orgamento

1951. ..............
1952................

120
200
250
250
250

1953 ...............

1954...............
1955........ '. ' ....
SOMA ......

-

RUBRICAS A SEREM INCLUfDAS EM CONTRAPARTIDA AOS LUCROS DAS REFINARIAS
Mataripe

Cubatão

Rio

-

-

-

--·-

50
50
50
50

-

300
300
300

·--

-

Recife

-

300
300

-

300

Total

120
250
600
900

1.200

3.070

As dotações para 19pl foram incluídas.
O Sr. LO'po Coelho - Sabe V. Ex.ª se êsses 120 milhões referentes a 1951 foram utilizados?
O SR. BITTENCOU~T SAMPAIO - Se foram utilizados totalmente? Penso que não.
O Sr. LO'po Coelho - Nem uma parte?
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Devem ter sido, em
parte.
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O Sr. Amando Fontes - Segundo informou o engenheiro
Pedro de Moura, 40 milhões de cruzeiros foram gastos em pesquisa e lavra, no Norte, da Bahia para cima.
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - De qualquer forma, tivemos 120 milhões em 51 e deveríamos ter 200 milhões em 52, à
conta dos recursos do Orçamento Geral e mais 50 milhões como
contrapartida da renda de Mataripe, que já está sendo arrecadada. Evidentemente, não devemos recolher tôda essa receita
industrial e aplicá-la em despesas de rotina. Uma quantia equivalente ao líquido apurado deve ser utilizada para pesquisa. A
unidade orçamentária, a que a Constituição nos obriga, permite essa forma para conciliar o nosso objetivo. Poderíamos perfeitamente incluir parcelas correspondentes às rendas industriais
liquidas.
No ano de 53, teríamos 250 milhões do orçamento comum:
50 de Mataripe e 300 de Cubatão. Em 54, 250 do orçamento comum; 50 de Mataripe, 300 de Cubatão e 300 do Rio. Finalmente, em 55, além dessas cifras, mais Recife com 300 milhões, dando
exatamente as cifras julgadas necessárias pelos especialistas.
O Sr. Amando Fontes -

Se viesse a ser seguido o plano.

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Ainda por ser seguido.
Temos um ano perdido, mas poderemos retomar tudo.
As cifras que utilizo são, como procedo sempre, as mais
sóbrias possível. A receita de Mataripe consta da lei orçamentária e foi confirmada pelo órgão técnico próprio. Para as demais
refinarias, tom.amos o mínimo que seria razoável considerar em
face dos números definitivos e oficiais relativos a Mataripe.

Para o ano em curso, porém, à semelhança do que ocorreu
em tôdas as outras atividades relacionadas com petróleo, os recursos orçamentários são menores que os de 1951.
As quantias, a serem aplicadas em cambiais, representam
nesse programa uma Importância diminuta em relação à economia a ser feita em divisas com a aquisição de óleo cru a ser
industrializado no Pais e pago contra mercadorias nossas.
Admitamos, a~nas para raciocinar, que necessitaremos ativar ainda mais êsses trabalhos.
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Poderíamos então aplicar no período de 1952-1953 mais um
bilhão e trezentos milhões de cruzeiros correspondentes ao saldo
do esquema de execução que se encontra no final dêste trabalho.
Suponhamos que além disso e de podermos dispor de quantias
muito maiores ainda, nos exércícios subseqüentes, pretenda-se
acelerar mais ainda essa parte do programa.
Não desejando, mesmo nessa hipótese, abrir mão da solução
estatal, teríamos os elementos necessários para agir.
O México, depois da nacionalização de suas atividades petrolíferas, considerou indispensável manter êsse status.
Quando pretendeu desenvolver a pesquisa e a lavra sem
desembôlso maior, utilizou, como empreiteiros a seu serviço, emprêsas independentes dos trusts e especializadas nesses trabalhos.
Surgiu daí um modêlo de contrato-padrão, cujas condições
t.êm evoluído e que já é aplicado pelo menos em parte também
pelo Canadá.
Nesses contratos, a PEMEX, instituição específica do Govêrno do México, ajust1:i. a execução de todos os trabalhos, relacionados com a pesquis~L e lavra de petróleo, com uma das 10 emprêsas existentes das quais 8 são norte-americanas independentes, uma belga e uma francesa.
1

As despesas efetuadas pela companhia com pessoal e mate·

rial e o desgaste de equipamentos e maquinarias utilizados, desgaste êsse determinado na forma convencionada, são relacionadas
pelo Estado.
Se não fôr encontrado petróleo, a emprêsa se retira depois
das tentativas prêviamente enumeradas e nada recebe, podendo
o Estado prosseguir na tarefa, se o desejar.
O Sr. Mauricio Joppert -

tado?

o

guma.

Não recebem nem o serviço pres-

SR. BITTENCOIJRT SAMPAIO -

Não; indenização al-

E se encontrarem petróleo?
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - O Estado dispõe de fiscais que devem acompanhar os trabalhos, anotando as despesas,
na forma prevista no cpntrato para reembôlso.
O Sr. Mauricio Joppert -
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Se fôr encontrado petróleo, em quantidade suficiente, tôdas
as despesas são pagas com produto da venda de uma parcela de
50 % da produção reservada para êsse fim até o limite das despesas. Essa venda é feita pela instituição estatal, na base do preço oficial. Além disso, a empreiteira tem uma bonificação em
tôrno de 15 % da produção e variável segundo o conhecimento da
região, durante o período de 15 anos.
Conseguimos todos êsses elementos em fins de setembro de
1950, e em face da exposição que fizemos sôbre o assunto o Conselho Nacional do Petróleo recebeu a incumbência de estudar o
problema e apresentar imediatamente o seu parecer.
Não conhecemos até o dia de hoje resultado do desempenho
dessa missão.
O Sr. Artur Santos - Julga V. Ex.ª exeqüível no Brasil um
sistema igual a êsse?
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Duas firmas consultadas declararam que, em princípio, se interessavam em trabalhar
nessa base na Ilha de Marajó e no Maranhão.
O Sr. Artur Santos - Sem receber indenização alguma?
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Na base dos contratos de
PEMEX. Tenho a relação das firmas que operaram nessa base.
O Sr. Édison Passos - Quando foi isso?
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Isto ocorreu em setembro de 1950. Tenho como já declarei a relação das 10 emprêsas.
Fizemos exposição a respeito na Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional, em setembro de 1950, perante os
Chefes do Estado-Maior Geral, o do Exército, o da Marinha e o da
Aeronáutica.
Assim também trabalha o Canadá no momento atual.
O Sr. Lobo Carneiro - O Canadá também?
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Ao Canadá também já
se estendeu êsse sistema de trabalho adotado no México. :G:le é originário do México, e as cópias fotostáticas que possuo são de lá.
O Sr. Euzébio Rocha - Tem-se afirmado algumas vêzes que
o Canadá realiza concessões.

-

282 -

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - O que conheço do Canadá, por meio desta revista que tenho em mãos, a qual publica o
resultado das pesquisas, é um contrato igual ao da Pemex.
O Sr. Amando Fontes - Tem V. Ex.a cópia de um dos centratos com o Canadá?
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Não, apenas informações
pela literatura especializada. Tenho cópia autenticada dos contratos celebrados pela Pemex do México, com escritório comercial na Madison Avenue, 342, em New York.
Vamos, no momento, deixar de lado o Canadá, porque sôbre
o mesmo só possuo informações encontradas na literatura. Mas do
México possuo documentos, eonstituídos de cópias fotostáticas rubricadas pelas partes contratantes, um contrato-padrão e a lista das emprêsas. Assim, o que estava previsto não era fantasia.
O Sr. Mário Altino - Permita-me um esclarecimento. Há algum adiantamento do Estado por ocasião da feitura do contrato?
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Nenhum.
O Sr. Mário Alti~i - Isso será feito, conforme V. Ex.a declarou, a posteriori?
1

O SR. BITTENCOVRT SAMPAIO - Se fôr encontrado petróleo.
O Sr. Mário Altino - Muito obrigado.
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Isto não ocorrerá se quisermos que a pesquisa seja realizada em qualquer região como
no Rio de Janeiro, por exemplo. Assim, êles não virão. Só trabalharão onde houver indícios acentuados.
O Sr. Mário Altino - Evidentemente, não vamos oferecer-lhe
a Bahia, onde já se acha explorado.
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - E' lógico.
O Sr. Amando Fontes - Mas há oferta para pesquisa na Ilha
de Marajó.
O Sr. Édison Passos - E no Maranhão?
O SR. BITTENCOJJRT SAMPAIO ções na época citada.
O Sr. Édison Passos -

Tivemos essas informa-

Não foi proposta concreta?

-
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O SR. BITTENCOURT SAMPAIO não houve negociações concretas.

Não foi, mas também

O Sr. Édison Passos - Será que se interessam, ainda, depois
que tentaram furos no Maranhão e na ilha de Marajó? Foram furos secos? O de Carolina deu água.
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Srs. Deputados, essas
negociações só são interessantes depois que as emprêsas souberam
que o Estado está efetivamente disposto a seguir êsse caminho.
Enquanto houver ilusão, remota que seja, de poderem vir atuar,
controlando a situação, como é o hábito dêles, não virão como simples empreiteiros, embora sejam independentes dos trustes.
No dia em que declararmos que só ia.remos contratos como
o México, e isto constar de texto positivo, a atitude será outra.
Enquanto, por portas travessas, ficarem alimentando esperanças
remotas de poderem atuar, como preferem, é lógico que ficarão
esperando a alternativa mais favorável para êles.
O Sr. Marino Machado em 1950.

:S:sses oferecimentos foram feitos

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Não houve oferecimentos. Quando mandei buscar êsses elementos e sondar se, em prindpio, havia interêsse, a informação idônea que obtive foi a de
que uma das dez emprêsas se interessava pela ilha de Marajó e
·outra pelo Maranhão.
O Sr. Édison Passos lá depois disso?

Sabe V. Ex.ª se têm sido feitos furos

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Sei, mas não desconheço também que a sonda ainda não atingiu o cristalino.
O Sr. Édison Passos - Em Marajó não atingiu o cristalino,
mas nas proximidades, à margem do Amazonas, não atingiu o cristalino e desceu a 4. 026 metros. Em Carolina, a dois mil e tantos,
deu água, onde a estrutura geológica era mais favorável que no
Maranhão.
O Sr. Marino Machado - No México, de fato, está positivado
que há petróleo em quantidade, mas no Brasil, onde, só agora, se
está pesquisando, tem-se encontrado alguma coisa na Bahia.
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O Sr. Édison Passos - Quero acentuar que, se se têm feito
furos, posteriores a essa oferta, com resultados negativos, talvez
não queiram mais vir. Estou apenas lançando a idéia.
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Há realmente certa deficiência de informações geológicas, mas também há estudos sôbre
as nossas regiões . Alguns dêsses estudos são considerados reservados; têm, porém, passado por tantas mãos que deixam de o ser.
Tenho aqui um mapa contendo a indicação das regiões prováveis.
O Sr. Marino Machado -

Estudos americanos?

(Trocam-se apartes) .

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Sim, estudos americanos. Não há, portanto, novidade. A pesquisa e a lavra poderão ser
enfrentados, com êxito, à base do financiamento indicado ou por
empreitada com pagamentos em espécie.
Distribui~ão

e comércio de derivados

O Plano Salte não previu a distribuição e o comércio dos derivados do petróleo.
A nosso ver, essas atividades subsidiárias devem ser reservadas para uma segunda fase dos trabalhos.
Trata-se efetivamente de uma magnífica fonte de renda, embora o lucro unitário ~eja da ordem de 6% na base dos preços
estabelecidos pelo Conselho Nacional do Petróleo.
O volume dos lucr<)S é grande porque o capital é rotativo e,
partindo-se de um abastecimento vindo da Venezuela, pode-se considerar que o mesmo diesembôlso circula, em média, quatro vêzes
ao ano.
:í!:sses .trabalhos, afietos atualmente à subsidiária dos trustes,
estão disseminados por todo o Pais e servindo satisfatoriamente.
Conseqüentemente, só devem ser substituídos por um outro
sistema igualmente bom, porque qualquer falha natural na sua
implantação seria logo realçada e iria repercutir sôbre o conceito
dos novos empreendim(mtos.
Essas atividades nijo são essenciais e não podem pois distrair
recursos e esforços do que é vital na fase inicial.
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ca falta, mesmo no evento da guerra, e o seu transporte deveria
ocorrer ao longo da mesma rota seguida pelos norte-amer.icanos.
para vir buscar os abastecimentos estratégicos.
Admitir que o tráfego marítimo de compensação estratégica,.
nessa rota, não se pudesse manter, seria admitir o colapso norteamericano e, dentro dessa hipótese, qualquer raciocínio ficaria
prejudicado.
O Sr. Édison Passos - Isto na hipótese de não haver torpedeamento de navios brasileiros.
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Perdão, chegarei lá. A
rota da Venezuela para aqui, como declarei, é a mesma que seria
seguida pelos americanos, para vir buscar os minérios estratégigos . Dessa forma, ao menos essa cobertura êles deveriam nos dar.
Evidentemente, se considerássemos nosso dever fazer tudo, não seríamos aliados e poderíamos também declarar: não sai mais minério daqui.
O Sr. Édison Passos - Dos males o menor.
O SR. BITTENCO~JRT SAMPAIO - Assim, isto também foi
considerado. Iríamos, portanto, abastecer Cubatão com óleo cru
vindo da Venezuela e de:> Ganso Azul, debaixo de bandeira brasileira, em comboio americ(:tno que viria buscar minério no retôrno.
Diríamos então: levem o que precisarem para a defesa comum,
mas comboiem os nossos navios carregados com óleo cru da Venezuela. Não há necess~dade do seu. Não poderia haver maior colaboração de aliado para aliado.
Essa iniciativa .também foi retardada pelo atual Govêrno.
4 - Aquisição imediata de uma frota de navios petroleiros
para assegurar o abastecimento da refinaria e a distribuição dos
derivados. Isto foi feito 1 14 navios estão em tráfego e os 8 restantes entrarão em serviço antes do fim do ano em curso.
O Sr. Marino Machado - Precisávamos incentivar a organização de uma frota de petroleiros para, no caso de torpedeamento,
têrmos muitos navios pequenos prontos.
O Sr. Édison Passos - Pode haver um excedente ...
O Sr. Marino Machado deados.

Os nossos navios podem ser torpe-
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O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Isto vai depender um
pouco das condições da guerra. Se o submarino russo fôr igual ao
alemão da última guerra, os nossos petroleiros não precisarão de
comboio, virão escoteiros.
O Sr. Maurício Joppert -

A guerra será com a Rússia?

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Numa hipótese, diante
do panorama atual. Os nossos navios petroleiros têm velocidade
para fugir dos submarinos utilisados durante a última guerra.
O Sr. Édison Passos - Diz o General Juarez Távora que, segundo informações seguras, são superiores os submarinos russos
atuais aos alemães da última guerra.
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO admitir essa hipótese.
O Sr. Édison Passos -

Perfeitamente. Vamos

Daí o receio que o General declara ter.

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Então os nossos navios
petroleiros não virão escoteiros, mas no interior dos comboios americanos que se dirigirem para cá em busca de material estratégico.
O Sr. Édison Passos -

Protegidos.

O SR. BI.TTENCOURT SAMPAIO - Naturalmente. Não podemos pensar em perfurar poços para obter petróleo em quantidades substanciais imediatamente. Se a guerra fôr em tôrno de
1953, será inútil êsse raciocínio. Foi equacionado um problema
para a solução realista, dentro do prazo considerado provável.
O Sr. Édison Passos se acha de pé?

Será que a previsão da guerra ainda

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Se não estiver, tanto
melhor, faremos tudo sem necessidade impositiva. Encaremos a
situação com pessimismo, e estaremos a coberto.
O Sr. Édison Passos -

A pressão para 53 é violenta.

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Enfrentamos, naquela
ocasião, essa pressão violenta. Indicaremos a seguir as demais
providências adotadas:
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5 - Restauração das destilarias de mandioca para produção
de álcool para produtos farmacêuticos e de perfumarias, de maneira a liberar o álcool comum .
6 - Incentivação da produção de álcool anidro até atingir o
equivalente a 10. 000 barris de derivados de petróleo por dia.
7 - Aumento dos depósitos para estocagem dos produtos de
petróleo de forma a atender a chegada de eventual comboio marítimo retardado.
Tôdas essas providências foram adotadas de modo que ficassem concluídas antes da colheita européia, no ano de 1953.
Não podia haver maior cautela.
Partiamos do pressuposto de que o nosso aliado que recebia
tudo que necessitasse de nós nada nos pudesse fornecer.
Na realidade, porém, o problema de tranqüilidade sócio-econômico brasileiro interessa tanto a nós quanto aos nossos aliados
e por isso êles previram êles o nosso abastecimento embora reduzido.
Teríamos, assim, p~las medidas adotadas: 45. 000 barris diários
em Cuba tão, 5. 000 em Mataripe, 10. 000 do xisto betuminoso e
10. 000 do álcool, chegando-se a um total de 70. 000 barris, que representariam os 70% pesejados.
Adotaríamos dessa forma o racionamento mais suave que se
pode considerar.
1

O Sr. Édison Passos -

Naquele tempo de cem mil.

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO hoje é de cem mil.
O Sr. Édison Passos -

sentada aqui. ..

Parece maior que a estatística

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO O Sr. Édison Passas -

A ordem de grandeza
apre~

Tanto melhor.

... acrescendo o ritmo do consumo

para o dôbro de cinco em cinco anos.

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO trabalho para 53 .
O Sr. Édison Passos -

Previmos a execução do

As estatísticas estiveram aqui.

-

289 -

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Não há dúvida. Hoje
em dia consumimos cêrca de cento e dez mil barris .
O Sr. Édison Passos -

É

superior a 20 % o crescimento.

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO do Govêrno.
O Sr. Édison Passos anos.

E' de 20% pela palavra

Podendo dobrar de cinco em cinco

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Evidentemente, num
plano de emergência, destinado a enfrentar a guerra, o consumo
geral tem que ser considerado represado e não em expansão, seguindo a lei de crescimento normal. Por outro lado, se a guerra
fôr depois, tanto melhor, porque teremos tempo para realizar mais
que o mínimo que havíamos previsto, compensando, com vantagem, o aumento de consumo verificado nesse interregno.
Não acreditamos que alguém vá cruzar os braços diante dêste
problema por causa do grau de aproximação do consumo.
O Sr. Édison Passos está de pé.

Evidente. A fortiori seu argumento

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO -

foi equacionado para 53, na pior hipótese.

O Sr. Édison Passos -

Exponho apenas o que

Claro.

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - No momento atual o
ritmo de trabalho anterior deve ser retomado e acrescido da instalação imediata das refinarias concedidas, depois de encampadas, na forma já por nós indicada, isto é, uma em Corumbá e outra em Belém do Pará. A instalação imediata dessas refinarias,
completada pela conclusão da E. F. Brasil-Bolívia, fazendo-se para isso, se possível, uma ponte provisória de madeira sôbre o Rio
Grande, evitariam até o suave racionamento de 30%.
O Sr. Lima Figueiredo -

Aquêle rio não permite uma ponte.

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Se a ponte provisória
não pudesse suportar a enchente, teríamos a solução de emergência: as barcaças .

o Sr. Édison Passos -19-

Mas não se acha em condições a ponte?
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O Sr. Lima Figueiredo - Ainda não acharam a solução para
aquêle rio. Resolveram fazer o transporte em tempo sêco, construindo a estrada por cima do leito do rio, na ocasião da cheia,
por terra.
(Trocam-se inúmeros apartes simultâneos).

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO o projeto n. 0 1.516.

Passaremos a analisar

PROJETO DE LEI N. 0 1.516

O projeto de lei n. 0 1.516 contém duas partes distintas: o texto legal propriamente dito e a mensagem que o acompanha.
A primeira parte tem sido muito discutida e nós nos limitaremos a focalizar os seus aspectos essenciais.
Dupla constitucionalidade do projeto
'~- ·:~·· ...~wJ ::1:!1~=i;í~

O projeto dispõe sô~)re a criação de uma sociedade que se des~
tinaria à industrializaçãp e comércio do petróleo e seus derivados.
Não se trata, porta~'lto, de um projeto de lei orgânica reguladora das condições gerais para o exercício dessas atividades, mas
da criação de uma sociedade monopolizadora das mesmas.
A nosso ver, êss~ objetivo fundamental do projeto fere de frente o Art. 146 da Constituição, que só permite ao Estado um monopólio dessa natureza.
As leis vigentes, desde 1938, de autoria do atual Chefe da Nação, impedindo a estrangeiros a aplicação de capitais nas atividades mais importantes de empreendimentos dessa natureza, são
derrubadas pelo projeto sem justificativa de qualquer natureza.
A Mensagem, na parte em que .trata de capitais estrangeiros,
naquela em que deveria fundamentar convenientemente a mudança da orientação do atual Presidente da República em ponto
da mais alta importância, declara, à pág. 24 do avulso:
"O Govêrno e o povo brasileiro desejam a cooperação da iniciativa estrangeira no desenvolvimento econômico do País, mas
preferem reservar à iniciativa nacional o campo do petróleo, sa-
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bido que a tendência monopolística internacional dessa indústria
é de molde a criar focos de atritos entre povos e entre governos."
São palavras do Sr. Presidente da República.
O Art. 4.0 do projeto determina que todos os bens que a
União possui, e que interessam às atividades petrolíferas, inclusive as jazidas de petróleo, de rochas betuminosas e de gás natural
serão transferidas à sociedade a ser organizada, incluindo capitais nacionais e estrangeiros .
Por êsse dispositivo seria feita a alienação de nossas jazidas a
nacionais e estrangeiros.
A Constituição do País, nos artigos 152, 153 e seus parágrafos, dispõe sôbre essa propriedade e traça as linhas diretoras para
a utilização das nossas jazidas.
:aisses dispositivos da nossa lei básica são a nosso ver desrespeitados completamente pelo Art. 4.º, citado.
Capital da Sociedade

O projeto, adotando norma que vem sendo seguida, últimamente, em outras iniciativas de vulto, fixa os recursos, para êsses
empreendimentos, em 10 bilhões de cruzeiros.
O Sr. Maurício Joppert -

No mínimo.

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Não encontrei - não
sei se fui infeliz no exame a que procedi - justificativa alguma
para esta cifra. Poderiam indicar 5, 10, 20 ou 50 milhões de cruzeiros. De fato, não há justificativa nem plano de ação que possa
amparar a fixação do capital em 10 bilhões.
Pensamos que, quando se atinge a essa cifra, já não há mais
necessidade de justificativa.
Realmente, não foi feita uma única alegação que amparasse,
direta ou indiretamente, a estipulação de tal montante.
Não há referência a programa algum.
Admitamos, porém, que possamos aceitar sem justificativa
essa cifra para o capital.
Pode-se supor, de início, que em face do seu imenso vulto, tenhamos que admitir a clássica alegação da falta de recursos do
Estado.
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Exarninarernos, então, que seria a arrecadação decorrente da
sua adoção.
Parcela do Impôsto único destinada ao petróleo (Art. 7. 0 ):
óleo combustível, aumento de ........ .
óleo Diesel e gas oil, aumento de ..... .
Gasolina, aumento de ................ .
óleos lubrificantes .................... .

46,0%

64,7%

61,8%
155,3%

~sses aumentos percentuais determinaram um aumento médio ponderado de 59% .
Talvez fôsse interessante ouvirmos a opinião da Associação
Comercial sôbre os efeitos dessas majorações nos preços das utilidades essenciais nas diversas regiões do País.
O Sr. Maurício Joppert - Talvez não fôsse necessário ouvir
a opinião da Associação Comercial, porque o que se verifica na técnica do transporte é que a despesa de combustível não é o que
mais influi.
O SR. BITTENCQURT SAMPAIO - Admitamos então que
êsses aumentos não te~ão maior repercussão.
O Sr. Maurício Joppert - ~sse aumento de 60% no combustível talvez não equivalba nem a 6% no custo das utilidades.
O Sr. Édison Passos - Desde que o resultado dêsse aumento
concorra para melhorar a pavimentação das estradas.

O SR. BITTENCOVRT SAMPAIO - A quota destinada à Petrobrás S. A., segundo os programas de importação das companhias de petróleo, elaborados para efeito de orçamento cambial,
darão, feita a extrapol;ação na base do aumento de consumo de
20% ao ano, o seguint,e:
Mtlh6es

de

cruzeiros

E:tercícto

1.278
l.534
1.841
2.220
2.664

1952
1953
1954
1955
1956
To~

.... ·.... ... .. . . . .. . .. . .. . . .

9.537
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O Sr. Édison Passos - V. Ex.ª admite que uma parte esteja
reservada para o fundo rodoviário?
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Naturalmente. Estou calculando apenas os 25 da Petrobrás.
O Sr. Édison

Passos~

Muito bem.

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - O resto está à margem.
A fonte de recursos prevista no Art. 9.º dará:
Para veículos terrestres
Milhóes
de
cruzeiros

a)

197. 600 carros particulares equivalentes a
Ford e Chevrolet (1.400 kg) dos quais 20%
com mais de 5 anos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) 54.100 taxis, tomando-se o inesmo tipo médio do carro do item anterior e considerando-se 50% com mais de 5 anos . . . . . . .
e) 202. 500 caminhões de 2 a 5 toneladas, dos
quais 50% com mais de 5 anos . . . . . . . . . . .
à) 15.lQO ônibus de 30 a 50 passageiros . . . .

316
10
81
48
455

De acõrdo com êsses dados e a lei de crescimento dos mesmos, poderemos considerar a seguinte arrecadação:
Para veículo~ terrestres em 5 anos
Exercício

Mtzhôes
de
c1"uzeiros

455
495
535
575
615

1952
1953
1954
1955
1956
Total .................... : . . . . . . .

2.675
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Milhóes
de
cruzeiros

358 aviões comerciais, dos quais 410 com
mais de 2.000 H.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
725 aviões de recreio, dos quais apenas
1 com mais de 2.000 H.P. . . . . . . . . . . . .

2,3
4,7
7,0

Para aviões em 5 anos
Milhões
de
cruzeiros

Exercício
1952
1953
1954 ......................................
1955
1956

7

7

7
7

7

35

Os dados que indicamos são oficiais. Penso que, em face do
vulto das cifras já enumeradas, poderemos dispensar o cálculo da
receita das demais fontes.
Resumo

Milhões

de

cruzeiros

Fontes de recurso

Capital inicial <Patrimônio da União relacionado cqm petróleo) .............. .
Cota de 25% sôbre o impôsto único majorado ................................ .
Veiculos terrestres ..................... .
Aviões .................................. .

9.537
2.675
35

Total geral ..................... .

16.247

O Sr. Amando Fontes meio?

4.000

Quatro bilhões, ou dois bilhões e
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O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Sim, considerando as
jazidas. O patrimônio relacionado com o petróleo é no mínimo
de 4 bilhões. O projeto manda considerar as jazidas.
O Sr. Amando Fontes -

Não manda.

o SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Manda, no Art. 4.º, embora ferindo de frente a Constituição do Pais.
O Sr. Édison Passos -

incluído.

Não. Já está tudo avaliado. Fica tudo

O Sr. Amando Fontes -

A reserva medida é de 50 milhões.

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - A reserva medida é essa,
mas isso vem reforçar o meu cálculo. Como vamos admitir apenas dois bilhões para o capital a ser incorporado, quando, além
das refinarias e petroleiros, temos reservas de 50 milhões de barris de petróleo de poço, já medidas, e imensas reservas de xisto betuminoso também medidas?
O Sr. Amando Fontes cia a dois bilhões e meio .

Creio que a mensagem faz referên-

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Pode fazer; mas, só afrota de petroleiros vale hoje cêrca de um bilhão; a Refinaria de
Cubatão, mais ou menos isto; a de Mataripe, cêrca de quatrocentos milhões, e é lá que estão as jazidas. Se as jazidas passam, potencialmente, na sua maior parte antes de serem medidas, não podem ser incorporadas sem pelo menos uma estimativa do seu valor. De outro modo, seria admitir o fracasso da iniciativa. Eu não
poderia calcular iniciativa ou a lesão dos direitos inalienáveis da
União. Eu não poderia calcular, sem ser muito pessimista, em
quantia menor do que o fiz.
O Sr. Amando Fontes - Estou de acôrdo com ô cálculo que
V. Ex.a fêz. Só digo que não confere com o que oficialmente foi
feito e divulgado .
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - E' outro aspecto. Estamos de acôrdo . O êrro não é nosso. Assim, para realizar um capital que, sem justificativa de qualquer natureza, foi arbitrado
em 10 bilhões de cruzeiros, do qual a União deveria subscrever
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51 %, ou seja, 5 bilhões e 100 milhões, o projeto estabelece medidas que determinarão uma soma de recursos superior a 16 bilhões e 247 milhões de cruzeiros.
O Sr. Amando Fontes -

bens à arrecadação?

V. Ex.ª soma aquêles 4 milhões dos

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Naturalmente, porque
estou me referindo ao capital e não à arrecadação.
O Sr. Édison Passos - A arrecadação realmente é de 16 milhões; neste caso é apenas de 12 milhões.
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Terei a maior satisfação
em. observar, de agora em diante, a ponderação de V. Ex.a, o que
não modifica o raciocínio que faço. Farei a distinção que V. Ex.ª
deseja. Sempre que possível, tratarei apenas da arrecadação, reduzindo assim os 4 bilhões do patrimônio. Nota-se que dei de barato, desprezando tudo que se refere aos impostos de consumo e
de importação e quaisquer outras fontes secundárias de receita.
O que eu estou demonstrando é que, queiram ou não, com avaliação de 4 ou de 2 bilhõ~s, para o patrimônio, ou até com a sua
exclusão completa, a aqecadação é excessiva. Isto eu provo com
dados irrefutáveis. O volume de importação de derivados é o que
consta do orçamento calfllbial para o corrente ano. Penso que as
companhias não fazem câmbio negro, tanto assim que as suas
estimativas de consumo é que servem de base ao orçamento cambial. Quanto ao aumento do consumo de derivados, adoto a taxa
do Govêrno para com êles examinar o que o Govêmo fêz.
1

Aquela parte de automóvel é
subscrição obrigatória. Não é, como se presume, impôsto.
O Sr. Lafaiete Coutinho -

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Sim, pagar, na hora de
emplacar o carro, conforme o caso, até Cr$ 8.000,00, ninguém
poderá considerar como uma contribuição voluntária (risos),
quando o aumento sôbre a licença, nessa hipótese, será de 1.400% !
O Sr. Lafaiete Coutinho -

Mas, aí recebe como ações.

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Em todo caso, é uma
contribuição e talvez poucos quisessem tantas ações. :mste, porém, não é assunto essencial; apenas achei de meu dever analisar
as fontes de recursos.

-
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O argumento é muito interessante.

O Sr. Maurício Joppert - Se o Govêrno não precisa, para que
vamos ser acionistas?
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Estou analisando, para
poder chegar ao esquema de execução, dentro do nosso ponto de
vista justificado documentalmente.
O Sr. Maurício Joppert aritmética .
O Sr. Édison Passos no fêz a contribuição.

Aí não é um ponto de vista: é

Bem, em qualquer hipótese, o Govêr-

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Essa arrecadação irá inflacionar verticalmente e determinará um substancial aumento
nos preços de tôdas as utilidades essenciais, não só pela majoração do custo da produção como o da circulação das matérias-primas e dos produtos manufaturados.
Se os recursos para a contribuição estatal excedem mais de
20 % o que foi convencionado como necessário para a totalidade
do empreendimento, por que apelar para o capital privado nacional e estrangeiro?
A subscrição dêsse capital - que não nos convém - seria
inclusive financiada pelo nosso pobre contribuinte como conseqüência do que se encontra enunciado no Art. 5.º ao dispor que
a União transferirá aos Estados, Municípios e às pessoas referidas
nos Arts. 7.0 , 9.º e 13 as ações que lhes couberem, desde que
exceda os 51 % das ações ordinárias .
O Estado poderia ter tudo, mas abre mão da metade em benefício dos seus sócios desnecessários e inconvenientes.
Reconhecendo novamente que está tributando demasiadamente, o projeto prevê, em seu Art. 11, que os excessos que se
verificarem poderão ser aplicados, ao arbítrio do Poder Executivo, em outras atividades.
A União, devendo subscrever 51 % do capital, ou seja, 5.100
milhões, terá, ao seu arbítrio, para aplicar em outras atividades,
11 bilhões e 247 milhões de cruzeiros, ou seja, mais do dôbro da
quantia destinada à finalidade precípua.
Não obstante essa situação folgada e brilhante, fazem um
apêlo patético para que seja admitido o capital estrangeiro, em
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parcelas, de início, moderadas, podendo, a seguir, no entanto,
ampliar a sua participação através de brechas deixadas no projeto.
O Art. 12 autoriza a Sociedade a emitir, até o dôbro do seu
capital social integralizado, obrigações ao portador que poderão
ser tomadas, de acôrdo com o § 2.º dêsse mesmo artigo, voluntàriamente, pelas entidades privadas, obrigações essas que pelo
§ 1.º ainda do mesmo artigo, poderão ser convertidas em ações
segundo o que determinam os estatutos.
Ficaria, assim, completa a obra da entrega, e, para maior facilidade, as pessoas ligadas aos trusts poderiam ser nomeadas ou
eleitas para gerir a sociedade.
O projeto enfraquece o Estado, tirando-lhe imensa fonte de
recursos, fortalece os trusts, isto é, a concentração do capital
encarece o custo de vida e inflaciona de forma maciça, o que determinará novos aumentos de vencimentos e salários. :&:sses aumentos vêm, com relação apenas do que foi feito, no último govêmo, pela Lei n.º 488, reduzindo pràticamente a zero a hierarquia administrativa. ,
O Congresso Nacional, em outubro de 1936, fixou o padrão A
em Cr$ 200,00 e o padrão O em Cr$ 3. 500,00.
No aumento atual, a tabela em discussão, e apresentada pelos
interessados, prevê para o padrão A o valor de Cr$ 3.000,00 e para
o padrão O Cr$ 10. OQ0,00.
Em 15 anos a rel11ção entre o menor e o maior vencimento
cai de 1/17 para 1/3.
Transformado em lei êsse aumento na base do que desejam
os interessados o operário médio deverá perceber em tôrno de ....
Cr$. 5.000,00 mensais, uma vez que o minimum minimorum para
o varredor e para o estafeta será de Cr$ 3.000,00. Enquanto isso,
o engenheiro perceberá em média cêrca de Cr$ 8.000,00 por mês.
Nessa ocasião, o engerlheiro brasileiro ganhará vez e meio o que
será pago ao operário médio, ao passo que nos países mais socializados êle ganha pelQ menos três vêzes mais que o operário.
O Sr. Édison Passos zes mais.

E na Rússia ganha cêrca de 30 vê-

O SR. BITTENCQURT SAMPAIO se a tal extremo.

Nem na Suécia chegou-
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O Estado é o maior empregador do País; a sua política de salário decide da conduta dos demais empregadores.
Estamos aproximando os vencimentos do proletariado aos da
classe média no momento exato em que se pretende enfraquecer
o Estado e em que se irrita o contribuinte pela cobrança de tributos desnecessários e, mais ainda quando se concentra o capital.
A nosso ver não há nada mais perigoso para as nossas instituições sociais . A exploração do petróleo pelo Estado constitui no
momento a única medida realmente eficaz para fortalecê-lo e torná-lo capaz de enfrentar, com êxito, a onda de dissolução social.
A Mensagem

A Mensagem que acompanhou o projeto é uma peça que encerra absoluta coerência de atitude do Chefe do Poder Executivo.
As promessas do candidato à Presidência da República, em
1930, a sua ação nacionalista como Chefe de Estado, a notável legislação de 1938, ainda vigente, as declarações formais de que o
petróleo deve constituir monopólio estatal, proferidas em Itu e
as palavras eloqüentes do candidato à Presidência da República,
enunciadas em discurso de propaganda na Bahia em 1950, estão
fielmente mantidas no espírito e na letra dessa Mensagem.
:tsse documento prova bem o que de uma feita um amigo de
S. Ex.ª declarou no Senado Federal, dando testemunho de que
as peças dessa natureza são da autoria do atual Chefe da Nação.
O vulto imenso dos encargos de govêrno não pode permitir
certas minudências de ordem técnica, as quais, se fossem abordadas pessoalmente, desvirtuariam as altas funções do primeiro
Magistrado da Nação. (Muito bem).
Compreendem-se bem as divergências existentes entre o anteprojeto e o texto da Mensagem.
Substitutivo do Partido Trabalhista

A nosso ver, é digna de louvores a atitude do Partido Trabalhista Brasileiro, ao apresentar um substitutivo que, ratificando
todos os conceitos fundamentais da Mensagem, retifica o projeto
naquilo em que colidia com a mesma.
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Certamente, ninguém poderia ajustar e atualizar melhor o
sentido daquelas palavras que os amigos mais chegados ao
seu autor.
Analisando o substitutivo, dentro da ordem de idéias e de fa:..
tos que acabamos de enumerar, encontramos apenas três reparos
que, data venia, apresentaremos.
1.º - Na forma da justificativa que apresentamos no capítulo
próprio, a distribuição e o comércio não devem ser, desde já, atacados de frente. O substitutivo deveria, a nosso ver, silenciar sôbre
o assunto, de maneira a não impedir que em momento oportuno
essas atividades fôssem absorvidas pela nova entidade;

2.0 - O acréscimo sôbre o impôsto da gasolina, na parte que
se destinar ao petróleo, não deve ser superior a trinta centavos
(Cr$ 0,30), por litro, num período limitado a 7 (sete) anos. Todos sabemos que, em qualquer país produtor de petróleo, inclusive
nos Estados Unidos, o preço da gasolina, relativamente ao custo
de vida local, é mais elevado do que no Brasil .
1

Trinta centavos cprrespondem, percentualmente, a cêrca de
15% apenas sôbre o atual preço da gasolina. Isso não tem ordem
de grandeza, não tem sentido no momento atual. Seria, entretanto, o suficiente para solucionar o problema do petróleo.
O Sr. Euzébio Rocha - V. Ex.ª permite um aparte? (Assentimento do orador) - Evidentemente, eu não teria a petulância

de debater aqui o
mações preciosas.

pro~eto.

Estamos recebendo de V. Ex.ª infor-

O SR. Bl'I'TENCOURT SAMPAIO - Multo amável de V. Ex.ª!
O Sr. Euzébio Rocha - Os que o ouvem estão encantados
com o seu alto patriotismo e, sobretudo, com a maneira objetiva
com que V. Ex.ª expõe os problemas fundamentais do petróleo.
Quando inclui a expre~são "a distribuição e comércio", quis agir
de acôrdo com o processo de integração da economia petrolífera,
de modo que tôdas essas fases de integração que caracterizam o
monopólio petrolífero estivessem perfeitamente delineadas. Vale
isso como um esclarecimento a V. Ex.ª. Ademais, quando coloquei a taxa de 40 centa,vos, quis prevenir, para que não aparecesse
logo a grita daqueles que andam muito afoitos em afirmar que,
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ou se resolve isso imediatamente, convocando os recursos de grupt>s econômicos, fazendo mesmo concessões, ou o Brasil vai à garra. E' um aspecto que, realmente, precisa ficar bem claro perante
a nação brasileira. O problema da urgência pode ser resolvido com
êsses recursos, sem necessidade de onerar a Nação. Mesmo que,
amanhã, todos os recursos dos Estados Unidos e da Inglaterra nos
viessem socorrer, não resolveriam em menor prazo do que aquêle
em que vamos resolver o problema. Era êsse o aspecto que queria
·ressaltar, ao agradecer a opinião valiosa de V. Ex.ª.
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Obrigado a V. Ex.ª.
Veremos no quadro final que o produto da arrecadação de
uma taxa de apenas 30 centavos por litro de gasolina, em 7 anos,
será suficiente, tomando-se para o consumo os elementos que serviram de base ao orçamento cambial para atender às solicitações
das companhias.
O Sr. Édison Passos sivamente ... ?

1!:sses 30 centavos se destinam exclu-

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Ao petróleo; não colide
com a outra parte, a do projeto do aumento do impôsto único
destinado às rodovias .
O Sr. Édison Passos fundo rodoviário?

Não iria, portanto, contribuir para o

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - O nosso raciocínio consiste, em vez de partir do projeto do impôsto único em si, partir do
que é necessário efetivamente para o petróleo. Desde que a Nação
suporte tudo que o projeto do impôsto único prevê para rodovias,
bastaria reduzir a parte que seria destinada ao petróleo. Foi o
que dissemos como preliminar. Determinamos o que era necessãrio para, a seguir, reajustar a tributação, em vez de partir de
um número arbitrário.
:Êsse acréscimo, feitas as deduções previstas, em benefício dos
pequenos municípios, de maneira a assegurar à União 51 %, na
parte da arrecadação a ser efetivamente aplicada, dará em 7 anos
Cr$ 9. 020. 000,00, aos quais serão adicionadas as importâncias de
Cr$ 300. 000. 000,00 correspondentes à refinaria de Mataripe, a
de Cr$ 600.000.000,00 de Cubatão e a de Cr$ 600.000.00,00 rela-
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tiva à Frota Nacional de Petroleiros. Estaria assim integralizado
o capital mesmo avaliando por quantias ínfimas o patrimônio industrial único a ser incorporado.
3 - Impõe-se a inclusão de um parágrafo no Art. 115 do
substitutivo, determinando que a nova sociedade fará a aquisição
das duas refinarias autorizadas a funcionar, podendo, para atender a essas emprêsas, alienar os terrenos concedidos para tal fim.
O Sr. Édison Passos -

Mas pagar essas concessões?

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO -

já tenham realizado despesas.
O Sr. Mauricio Joppert -

Suponhamos que êles

Mas não tem um prazo isso?

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Sou sempre pessimista,
no meu raciocínio, para procurar não falhar. Suponhamos que
êles digam: não podemos abdicar do que consideramos constituir
nossos direitos, porque temos um contrato em execução e dentro
de determinado prazo tôdas as refinarias poderão estar concluí'
das. Perguntaremos então:
quanto custa isso? Responderão êles:
custa uma coisa fabulosa. Pois bem, essa coisa fabulosa, reduzida à vista dos comprova;ntes reais, cotejados com os preços correntes, mas preços de origem, será muito menor do que o valor do terreno que está· entregue a êles. Penso que não há fórmula mais
cômoda e mais simples.
Esquema para execução dos Programas Parciais
na base do substitutivo do Partido Trabalhista
com as modificações propostas

EXERCÍCIO

----1952...........
1953...........
1954...........
1955...........
1956...........
1957...........
19.58...........
TOTAL....

Industrialização
(1)

Pesquisa
e Lavra
(2)

Pctrolciros
(3)

Total
Nccessário

Arrecadação

Saldo

(4)

(5)

-

560
610
690
6()0
440
80
--

720
880
1.030
1.230
1.460
1.760
1.950

160
270
340
540
1.020
1.680
1.940

-

3.070

9.090

5.950

-

---

360
360
440
440
440
80

2.120

-

200
250
250
250

-

-

-

-

-

·-

950

-
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1 - No ano de 1956 deveriam estar concluídas as refinarias
de Mataripe (5.000 b/d), Cubatão (45.000 b/d), de xisto betuminoso (10. 000 b/d), Recife (45. 000 b/d), Belém do Pará (20. 000
b/d) e Corumbá (10.000 b/d), dando um total de 180.000 b/d.
Ainda no ano de 1956 deveria ser iniciada mais uma refinaria
e assim sucessivamente.
2 - Os recursos incluídos para a pesquisa e a lavra correspondem apenas às parcelas orçamentárias não compensadas pelos
lucros industriais das refinarias.
3 - A aquisição de maior número de petroleiros depende apenas da utilização da contra-partida dos lucros da frota atual. E'
operação autofinanciável. Se houver necessidade de alguma antecipação, poderá ser utilizada uma parcela do saldo.
4 - A arrecadação da quota de 30 centavos (Cr$ 0,30) por
litro de gasolina foi calculada tomando-se para base do consumo
a estimativa feita pelas companhias importadoras, para fins cambiais, acrescida do aumento regular de cêrca de 20 % ao ano. Foi
deduzida dessa estimativa a importância que deverá ser restituída
aos municípios de menor população, de forma que a União fique
com 51 % e os Estados e Municípios com 49%.
5 - Mesmo realizando-se tôdas as reduções sugeridas para a
arrecadação e executando-se integralmente um programa intensivo, poderemos, ao fim de sete (7) anos, dispor de um saldo de
cinco bilhões e novecentos e cinqüenta milhões de cruzeiros, de
forma a ativar a industrialização, a produção de petróleo e atacar
então o problema de distribuição e comércio de maneira a uniformizar o preço dos derivados em todo o País, reduzindo-os justamente nas regiões menos desenvolvidas.
E' essa a nossa contribuição.
Pensamos muitas vêzes de forma diversas, as mais variadas
mesmo. Um objetivo, porém, temos todos em comum, e por êle lutamos certos da vitória .
:t!:sse objetivo comum é a grande Pátria Brasileira, o nosso querido Brasil, que recebemos imenso de nossos pais para entregá-lo
maior ainda a nossos filhos.
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V. Ex.ª demonstrou que o Estado,
quando dispõe de funcionários da sua categoria, está em condições de suprir perfeitamente a iniciativa particular.
O Sr. José Guiomard -

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO roso.

V. Ex.ª é muito gene-

O Sr. Lima Figueiredo - Fui designado pelo Presidente Artur Bernardes para dar na Comissão de Segurança Nacional parecer sôbre êsse palpitante assunto. Estava como barata tonta dentro do galinheiro .

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO dade na matéria.

Não. V. Ex.ª é autori-

O Sr. Lima Figueiredo - A última hora, quis assistir a certas
conferências especializadas . Confesso que não tinha ainda achado
uma solução honesta para o problema, de maneira que o Brasil
pudesse sair vitorioso da campanha. Agora, quero declarar que
vou adotar a solução de V. Ex.ª ...
1

O Sr. Édison Passos -

Muito bem.

O Sr. Lima Figueiredo -

... ipsis litteris, ipsis verbis. Vou

apresentar ao projeto çlo nobre Deputado Euzébio Rocha as modificações que V. Ex. a indicou.
Acho que V. Ex.ª tem razão quanto à quota de 30 centavos,
porque, se o público pode pagar menos, porque vamos tirar ainda
mais um pouco, para constituir um supérfluo? Esta a emenda que
apresentarei ao projeto daquele ilustre representante, e penso que
o nobre amigo e chefe Dr. Artur Bernardes ficará satisfeito com
a solução.
(Trocam-se apartes) .
O Sr. Amando Forites - Não me surpreendi com o brilho e a
firmeza da exposição elo Dr . Mário de Bittencourt Sampaio, porque, de longa data, cqnheço seus méritos. Mas acontece que, da
exposição de S. Ex.a, verifico que o substitutivo que eu havia
apresentado ao primeiro projeto do Estatuto do Petróleo tem um
ponto com o qual S. Ex.ª não concorda.
Ainda estou com o meu ponto de vista, aliás apoiado pelos
Srs. Pedro de Moura e Plínio Cantanhede, de que, no meu substi-
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tutivo, como também no projeto atual do Govêrno, se estabelece a
sociedade de economia mista . Entretanto, pela primeira vez em
meu espírito aflorou a dúvida apontada por V. Ex.ª de que haveria inconstitucionalidade em se conceder o monopólio não à União,
porém a uma sociedade de economia mista ou, mesmo, a particular. Hoje, porém, estou certo, pelo estudo do problema do petróleo, e tenho a -satisfação de ser apoiado pelos dois ilustres engenheiros que por aqui passaram, que não constitui entidade flexível uma entidade que esteja sujeita aos rigores da Constituição,
que esteja sujeita aos rigores do Código de Contabilidade, ao Estatuto dos Funcionários Públicos, que estabelece as tabelas de vencimentos, como demonstrou aqui o Sr. Pedro de Moura. S. s.a está
perdendo homens - no ano passado perdeu dez engenheiros, porque não lhes podia pagar melhor. Estou certo de que temos de fazer uma sociedade de economia mista para isto, apenas para isto.
Pode ser que se encontre outra fórmula e que estabeleçamos uma
sociedade que tenha essa flexibilidade, sem que seja necessário
capital particular estrangeiro. 1!:ste ponto está afeto à Comissão
de Constituição e Justiça, onde é relator da matéria o Deputado
Antônio Balbino, figura de grande valor intelectual, que poderá,
talvez, resolver o assunto, porque também estou certo de que a
exploração de uma indústria como a do petróleo apenas pelo Estado, com êstes entraves, não dará bons resultados.
O Sr. Lima Figueiredo - Estamos muito inclinados ao ponto de vista do Sr. Mário de Bittencourt Sampaio.
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO -

Muito obrigado a V. Ex.ª

O Sr. José Guiomard - Quando nesta Casa estêve o General
Juarez Távora, impressionou-me fortemente um de seus argumentos, pelo fato de eu conhecer também o Brasil de norte a sul.
Disse o ilustre militar que a questão dos lucros e do pioneirismo no reconhecimento, na pesquisa, na lavra, enfim, era argumento muito ponderável em favor do capital particular.
1!:ste pensamento de fato me parece razoável, porque, num Pais
como o nosso, de larga extensão territorial, em que as condições
sociais, econômicas e financeiras são muito variáveis, as regiões
mais distantes são sempre relegadas ao esquecimento. Eu, representante de uma zona de petróleo como o Acre, sempre me impres-20-
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sionei com o fato de que, de todos os Presidentes do Conselho Nacional do Petróleo, apenas um foi visitar aquêle Território, conhecer a zona petrolífera, assim mesmo "à vol d'oiseau".
A respeito dêsse argumento é que desejaria um esclarecimento
do Sr. Bittencourt Sampaio.
O SR. BITTENCOURT CAMPAIO - Com muito prazer.
Nesse ponto, se bem entendi suas palavras, V. Ex.ª muito
se aproxima do Sr. Deputado Amando Fontes. Impressionam a
V. Ex.ª os entraves da burocratização. Mas, dentro dessa ordem
de idéias, o Estado não teria patrimônio algum. Os maiores bens
patrimoniais industriais do Estado são as estradas de ferro, e
ninguém melhor do que o Sr. Deputado Lima Figueiredo, que dirigiu com tanto brilho uma grande estrada de ferro, sab que foi
instituída uma figura nova, a das autarquias, permitindo a gestão
à margem da burocracia.
Quanto ao interêsse a ser despertado no capital privado, a
meu ver, é mais remot~ numa sociedade de economia mista, onde
êle encontraria sempr~ o próprio Estado em maioria, do que na
forma de empreitada, ~ base dos contratos do México. Ora, se o
empreiteiro só ganha se produzir, isto é, se trabalhar com eficiência, que receio poqeríamos ter nós da burocracia e de que o
funcionário não quisesse ir para o interior? Nenhum. Não haveria maior estimulante do que o êxito da empreitada.
Trata-se de uma fprma contratual em que a moeda de pagamento é petróleo. Nãq há nada que proíba pagar em moeda estrangeira, pelo menos como moeda-contabilidade ou utilizar mercadoria a ser vendida, como fonte de recursos para pagamento.
Assim, no meu entend~r, estaria o caso resolvido.
Ao Sr. Deputado Amando Fontes eu diria que S. Ex.ª tem
razão. Subscrevo in tatum as dúvidas de S. Ex.ª, que em forma~
coincidem com as do General Juarez Távora e do Engenheiro Pedro de Moura. :t!:sses receios não têm entretanto cabimento no
substitutivo, na forma apontada, porque uma coisa é uma entidade estatal e outra uma sociedade constituída por três esferas de
govêrno diferentes.
Também participo das mesmas objeções. Daí o critério que adotei.
O Sr. Euzébio Rocha -
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O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Bastaria, portanto, que
na lei institucional houvesse referência a qualquer forma que estabelecesse flexibilidade de ação.
O Sr. Guilhermino de Oliveira - Sem querer entrar no mérito da questão aflorada ontem pelos Deputados que me precederam, tenho para mim que as objeções, apostas ao fato de encontrar o Estado maior embaraço para o efeito da fiscalização de atividade igual a esta, de caráter industrial, não procedem, Visto
como é necessário não nos esqueçamos de que, desde o momento
em que o Estado moderno é convocado à execução de atividade
mais consentânea com o ritmo da vida contemporânea, êsses mesmos processos de fiscalização não podem ficar mumificados, não
podem encontrar sua última palavra, seu fim de linha, no Código
de Contabilidade, também suscetível de evolução. E essa evolução pode-se perfeitamente fazer no sentido da economia de meios.
Faz-se mister, portanto, não opor objeções quanto à economia mista, pelo fato de não estarem os técnicos munidos dos meios necessários ao desempenho da função, dado os entraves decorrentes
da burocracia. Cumpre dar um sôpro novo a nosso processo, que
constitui realmente uma imposição. Não podemos hoje, com as
atividades do século XX, adotar, no que diz respeito à fiscalização, as mesmas medidas do século passado. Por conseguinte, a
Contabilidade é que tem de evoluir. Não é verdade?
O Sr. Lafaiete Coutinho - Desejo esclarecimento do Sr. Ministro quanto à participação do Estado no lucro proveniente da
exploração das jazidas de petróleo. Pela atual legislação, os Estados e os Municípios brasileiros onde há óleo, não têm qualquer participação: ao revés, sofrem uma diminuição na arrecadação do
impôsto único, como ocorre no Estado que represento. A Bahia
está consumindo gasolina produzida em Mataripe, mas a cota do
impôsto único é reduzida, em virtude dessa gasolina pagar tributo menor que a estrangeira. Por isso, apresentei projeto, há cêrca de seis meses, criando royalties, destinados aos Estados e Municípios produtores. Pretendo estender também aos proprietários
das terras uma pequena contribuição, decorrente da exploração,
a fim de evitar que os Estados produtores fiquem somente nas
aberturas, nos buracos, sem lucro nessa vitória.
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O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Se V. Ex.ª permite, penso que se trata de assunto a ser tratado posteriormente, isto· é,
conseqüente da solução em marcha. Realmente, tanto quanto se
pode concluir, de pronto, acho que V. Ex.a resolve brilhantemente o assunto, porque vem estender ao problema do lucro essa conceituação que se faz de royalty no terreno internacional.
O Sr. Guühermino de Oliveira -

Exato.

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - De qualquer forma, a
participação, embora não sendo direta, não deixa de ser benéfica
também, porque a comunidade brasileira é favorecida pelas vantagens de ordem geral, conseqüentes da solução de tão magno pro·
blema.
O Sr. Lafaiete Coutinho - Na Bahia, na zona do Recôncavo,
onde a terra é mais valorizada, há diminuição sensível na renda
do Estado, com a exploração do petróleo. Outra explicação desejo
de V. Ex.ª. Tenho a impressão de que a localização da refinaria
com quarenta mil barris seria vantajosa na Bahia e não em Recife, deixando apenas ,em Mataripe dez mil, em virtude de se achar
mais próxima dos centros produtores. A distribuição por mar e
por terra há de ser fácil para a zona Nordeste, partindo da Bahia.
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - V. Ex.ª tem razão. Sob
certo aspecto o consumo naquela região justüica a instalação de
uma refinaria na zona da produção.
O Sr. Lafaiete Coutinho demos dizer.

Mataripe é uma usina piloto, po-

O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Perfeitamente. V. Ex.ª
tem razão.
O que precisamos é avançar com maior rapidez. Na fase atual,
a conduta seguida consiste em transportar o óleo cru, porque a
gasolina e derivados corroem ràpidamente os petroleiros, que constituem o maior capit13-l.
Assim, a zona econômica que gravita em tôrno de Recife deve
ser abastecida por mpa refinaria nessa cidade, mesmo que o óleo
cru venha da Bahia.
(Tf'ocam-se apartes simultâneos).
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O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Aliás, o ideal seria ampliar ainda mais Mataripe, pois realmente, como V. Ex.ª disse,
aquela refinaria foi piloto.
O Sr. Mauricio Joppert - Eu e o Ministro Bittencourt Sampaio somos amigos há muitos anos. Temos conversado sôbre vários assuntos, mas nunca sôbre isto. Não podia assim supor que
S. Ex. a houvesse estudado tanto o problema. Sua exposição constituiu uma das surprêsas mais agradáveis que a nossa convivência proporcionou. Da explanação de S. Ex.a ressalta sobretudo
a demonstração de que podemos resolver o problema do petróleo
com recursos nossos. Não precisamos, pois, preocupar-nos com
a busca de divisas estrangeiras, apontando dificuldades que, de
fato, não existem. A argumentação de S. Ex.ª, a meu ver, foi
muito convincente. Para efetivar-se a solução do problema convém reformar nossa máquina burocrática, isto é, a Contabilidade
Pública. S. Ex.ª foi Presidente do DASP. Sou daqueles que reconhecem haver prestado àquele Departamento, no atinente às questões administrativas, serviços notáveis. Sei em que consistia a
administração brasileira, antes da criação do DASP, e em que se
transformou depois. Houve, porém, exagêro. Muitas iniciativas
foram tolhidas por falta de compreensão, às vêzes do DASP e também de certos funcionários. Quem dirigia um serviço público aventurava-se a sugerir ao Presidente da República solução para
qualquer problema surgido; se S. Ex.ª se achava mal humorado, não lia as razões apresentadas e as enviava ao DASP,
que levava tempo infindo estudando-as, para concluir às vêzes com uma série de objeções inteiramente estúpidas, que desanimavam e desalentavam os chefes de serviço. Quando a
matéria saía do DASP, era muito comum o Presidente, depois,
mandá-la ao Ministério da Fazenda e daí ao Banco do Brasil.
Assim, não se fazia nada. Dessarte, uma quantidade Q.e delongas
entravaram nossa economia, nos fizeram recuar, não se realitzando coisa alguma. Cumpre também atentarmos para o Código
de Contabilidade Pública. V. Ex.ª agora é Ministro do Tribunal
de Contas. Mas, quanta monstruosidade pratica o Tribunal em
nome do Código, que constitui uma tradição, porém precisa ser
atualizado! Com os seus conhecimentos e a sua experiência o Dr.
Bittencourt Sampaio pode ajudar-nos nesse trabalho. Numa ação
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combinada do Congresso com o Tribunal de Contas, ser-nos-ia possível modernizar o Código de Contabilidade. Quando os chefes de
serviço, depois de transporem tôdas as dificuldades interpostas
pela administração, conseguem sejam tomadas providências no
sentido de obras elementares, ao chegar o contrato ao Tribunal
de Contas ainda exigem registro. Por quê? Porque o crédito caiu
em exercício findo, não pode passar para outro, ou porque o crédito não foi empenhado. Em suma, uma série de formalidades,
às vêzes inteiramente fúteis, impedem a realização dos trabalhos.
Ainda há poucos dias, analisei na Câmara contrato relativo à construção de uma ponte pelo Departamento de Estrada de Ferro.
A despesa empenhada para garantia do contrato era de vinte mil
cruzeiros. O Tribunal de Contas negou registro porque já havia
passado quinze ou vinte dias do exercício. Mostrei, então, que o
custo da ponte era pouco superior a dez milhões de cruzeiros. Tratava-se de quantia ridícula. Tinham, portanto, sido embrulhadas
em quantia tão pequena, como garantia de um contrato, tão elevado. O motivo do registro devia ser outro, pois para aquêle ·havia novas verbas no Or~ento. Sou homem de Govêrno, sempre
passei a vida em ambi1mte governamental. Quando a depuração
das funções públicas me atingiu, tentei lutar em setor fora do Govêrno, mas senti dificuldades enormes. porque não possuía mentalidade para isso, não ~ra homem de comércio. Por isso, desejava
que o Govêrno tomasse a si o encargo dos grandes problemas, pois,
de fato, só o Govêrno pode fazer melhor. Por outro lado, apossa-se
de mim pessimismo que não consigo dominar, diante das dificuldades; ora a preguiça do Presidente da República, a inércia dos
Ministros de Estado, o DASP, o Tribunal de Contas ... Felicito o
Sr. Bittenconrt Sampaio pela sua exposição, da qual tirei muito
proveito.
O SR. BITTENCOURT SAMPAIO - Sr. Presidente, ao encerrar minhas consideraçfies, desejava agradecer calorosamente aos
Srs. Deputados a generosidade com que se manifestaram. Trouxe à Câmara o que achava de meu dever, porque tudo aprendi no
exercício de funções públicas. Nada me pertence e, sim, à Nação
e esta é representada pelos Srs. Congressistas. Se algum mérito tenho, decorre do fato de ter colaborado com um Govêrno
que levou a sério êsse problema. Conseqüentemente, todos os meus
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esforços, talvez até dissabores, se acham mais que fartamente recompensados, por ter podido vir diante de tão ilustre Assembléia
trazer meu depoimento.
A todos meus mais profundos agradecimentos. (Muito bem;

muito bem. Palmas).

O Sr. Artur Bernardes - Creio que a Comissão deve congratular-se pela lembrança de convidar o Sr. Ministro Bittencourt
Sampaio, a fim de ministrar'"nos essa esplêndida lição sôbre o que
é o petróleo, em suas várias modalidades. Temos sido edificados
por outros técnicos que aqui vieram antes de S. Ex.a, mas nenhum
supera em brilho, em clareza e em firmeza de exposição, o conhecimento que S. Ex.a possui a respeito do petróleo. Por tudo isso,
regozijemo-nos. Felicitemos também o Brasil por ter homens que
meditam seriamente sôbre problemas como êste.
Está levantada a sessão.

EXPOSIÇÃO DO SR. ODILON BRAGA
Presidente da União Democrática Nacional. Ex-Ministro da Agricultura.

O SR. EDISON PASSOS, Presidente das Comissões Reunidas - Meus senhores, as Comissões de Economia, Transportes e
Segurança Nacional, aqui reunidas, continuando seu trabalho
para o esclarecimento do problema do petróleo no Brasil, de convidar personalidades de destaque e especialistas que, em conferências sucessivas, traem a sua contribuição elucidando êstes órgãos
técnicos e, conseqüentemente, a Câmara e o País sôbre o magno
assunto, vai hoje ouvir a palavra de uma das figuras como todos
sabem, mais autorizadas na matéria - o Dr. Odilon Braga. Pelas suas qualidades pessoais, pelos cargos de relêvo que, brilhantemente tem exercido - Ministro, presidente e relator da comissão elaboradora do Estatuto do Petróleo ora em tramitação na
Câmara dos Deputados - o Dr. Odilon Braga é incontestàvelmente um brasileiro dos mais acatados e admirados. S. Ex.ª dará,
portanto, ao Congresso, através da sua inteligência, da sua cultura, da sua experiência e de seu inexcedível brilho neste problema, uma contribuição das mais valiosas, estamos certos.
Para não ocupar por mais tempo a atenção dos Srs. Deputados que naturalmente, como o modesto presidente, estão ansiosos por ouvir o orador de hoje, tenho a honra de conceder a palavra ao Dr. Odilon Braga, que - esperamos - fará a sua exposição com a autoridade e o brilho de sempre, contribuindo para o
esclarecimento dêste sério problema brasileiro.
• Apanhamentos taqu!gráficos da conferência proferida em 20 de fevereiro de 1952.
Diário do Congresso de 20 de abrll de 1952
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O SR. ODILON BRAGA - Sr. Presidente e Srs. Deputados
membros das comissões reunidas, parece-me excessivo o elogio
com que me recebe, nesta reunião, o Engenheiro Edison Passos.
Não me considero um especialista em matéria de petróleo; apenas
por ter tido de enfrentar, no Ministério da Agricultura e na presidência da comissão incumbida de elaborar o Estatuto do Petróleo, os variados aspectos de tão difícil problema, considero-me,
de certo modo, autorizado a emitir sôbre êle, para esclarecimento
dos Srs. Deputados, alguns singelos conceitos, que devem ser
recebidos na medida do valor que efetivamente possuam.
Sou muito grato ao Sr. Presidente das comissões reunidas
pelas palavras tão generosas, com que se referiu à minha pessoa.
Antes de iniciar a exposição da matéria, desejo fazer algumas
declarações. A primeira delas é que, de modo algum, falo, neste
momento, como Presidente da União Democrática Nacional. O
nosso partido provàvelmente reunirá, como tem acontecido nos
momento de maior r~fovância, as suas bancadas do Senado Federal e da Câmara do~ Deputados, para debater a matéria e fixar
os rumos a adotar na tramitação do projeto do petróleo no Congresso Nacional.
Aliás, afigura-se-np.e fora de qualquer dúvida que tal prol;>lema é matéria de tamanha gravidade, que não pode ser examinado
de ponto de vista extremamente partidário. Tôda a Nação tem,
neste momento, a su~. atenção voltada para o Congresso, porque
felizmente já existe entre nós uma consciência nacional alertada
para a importância do petróleo, como fator de riqueza e, sobretudo, como elemento d.e segurança e de prestígio na esfera internacional.
Feitas estas declarações iniciais, vou começar a leitura da
exposição que elaborei. Solicito, entretanto, aos Srs. Deputados
que me interrompam tôdas as vêzes que julgarem conveniente,
para que possa, marginalmente, esclarecer o assunto, no que estiver ao meu alcance. Encerrada a minha exposição, terei imenso
prazer em debater co;m os Srs. Deputados todos os aspectos que
tenham ficado na penumbra de comentários ligeiros ou de observações menos completas.
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Monopólio estatal e livre .emprêsa

1 - Entre o sistema do monopólio estatal exercido por ação direta, autárquica ou não, e o da livre emprêsa, em regime de acessão ou de concessão de domínio pleno ou re8olúvel, a experiência
tem admitido outros sistemas que os conjugam e combinam.
No México, por exemplo, prevalece o. sistema de monopólio
estatal por ação direta autárquica, hoje cominada com o da livre
emprêsa em regime que se pode considerar. de parceria.
Na Argentina, ao contrário do que muitos pensam, não há
monopólio estatal propriamente dito. Os Yacimientos Petrolíferos
Fiscales, órgão autárquico, atuam ao lado de emprêsas livres preexistentes, se bem que de movimentos contidos.
No Brasil tem vigorado o sistema da ação oficial direta por
órgão não autárquico (CNP) combinado com o da livre emprêsa de rígido caráter nacional, em regime de autorizações e concessões de índole pouco definida.
2 - O Estatuto do Petróleo institui o monopólio estatal de
ação indireta, exercida por meio de um novo tipo de concessão
que não é nem de domínio pleno nem resolúvel, mas de uso e gôzo
do privilégio oficial, convenientemente disciplinado; e por meio de
emprêsas de economia mista. Dessarte, nos riscos da pesquisa do
petróleo, associa ao Estado, senhor do monopólio, a emprêsa livre
organizada no País, com algumas restrições de sentido nacionalista. Mas, no sistema do Estatuto, a Associação, no caso de tratar-se de emprêsas organizadas por estrangeiros, efetiva-se correndo os interessados todos os precalços da caça ao wüd cat, o que
ao País acarreta, em vez de saída, entrada de dólares.
3 - A soluÇão Vargas mantém em pleno vigor a legislação referente a autorizações e concessões e cria uma grande emprêsa de
economia mista, para exercer e intensificar a ação oficial relativa
ao petróleo . Não institui monopólio do Estado, nem de ação direta
nem indireta. Atenua o sentido nacionalista da legislação vigente,
facilitando a participação da livre emprêsa organizada no País, nacional ou estrangeira, na formação do capital e no financiamento
da Petróleo Brasileiro S. A., aliviando-a dos encargos diretos da
pesouisa.
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Não obstante, cada vez mais convecido, em pleno acôrdo com
o General Juarez Távora e com o Engenheiro Glycon de Paiva, de
que a solução completa, a solução preferível para o Brasil, dada a
imensidão de suas províncias sedimentares seja a do Estatuto do
Petróleo, considero aceitável o projeto do Govêrno, desde que modificado em alguns pontos essenciais.
Reflexões sukitadas pela Mensagem

4 - A Mensagem presidencial sôbre a criação da Petróleo Brasileiro S.A. justifica-se de maneira satisfatória.
Na "caracterização do problema" faz-se demonstração cabal
das severas razões que devem convocar a Nação para o gigantesco
esfôrço de descobrir e industrializar o petróleo existente no território da República.
Depois de apontar dados estatísticos inquietantes sôbre os
progressivos aumentos de nossas importações de derivados de petróleo, que se elevam i:I, cêrca de 200 milhões de dólares por ano,
com um índice de crescimento de 19,5%, e de evidenciar que o seu
montante corresponde a 13 % do total de nossas compras no exterior, a Mensagem prevê que dentro de um decênio, se nossas importações crescerem COJil a aceleração já verificada, além dos embaraços ligados à defes;a nacional, seremos talvez coagidos, por escassez de disponibilidaq.es de câmbio, a racionar o consumo de derivados de petróleo, com a suspensão ou o declínio do desenvolvimento de nossos tra~portes terrestres, marítimos e aéreos e de
nossas inúmeras indústrias dependentes.
Realmente, para fazer face às crescentes exigências do nosso
mercado de combustíveis fluidos e lubrificantes, que aliás são mínimos em confronto cqm os recursos energéticos de outros países,
reconhece o Govêrno que as nossas reservas naturais de Óleo por
ora somente produzem 2,5 % do consumo interno e que as refinarias nacionais, em construção, apenas têm capacidade para industrializar 50% de todo o óleo bruto de que carecemos em 1955.
5 - Sem abandonar o plano Dutra, que consistia em reduzir
o gasto de divisas pel~ nacionalização efetiva do transporte e do
refino do petróleo importado e em intensificar a busca do petróleo
nacional, com o emprêgo dos lucros daquelas operações, a cha-
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mada solução Vargas distingue-se pelo empenho em imprumr a
máxima aceleração possível ao esfôrço de descoberta de novos campos produtivos, além dos já provados na Bahia.
Para êsse fim junta aos lucros do transporte e do refino do
petróleo importado, o produto de adicionais sôbre certos impostos,
especialmente sôbre o impôsto único de combustíveis, bem como
outras atribuições da economia privada.
6 - A aceleração dos trabalhos de pesquisa não seria exeqüível no grau desejado, mediante ação direta do Estado, ainda que
sob forma autárquica. São conhecidos os limites de eficiência da
ação estatal direta no campo do comércio e da indústria. A par
disso, não havia como conseguir, a não ser por via de associação
voluntária, a contribuição dos Estados e Municípios, representada
pelas cotas com que participam do impôsto único sôbre combustíveis. Registre-se, de passagem, que o parágrafo único do Art.
7.0 do projeto, que a obriga, é de transparente inconstitucionalidade.
Discordo. Penso que se pode obrigar
os Estados e Municípios a participarem da organização, através da
taxa do impôsto único sôbre petróleo.
O Sr. Amando Fontes -

O SR. ODILON BRAGA - Eu me refiro ao parágrafo único
do Art. 7.0 do projeto, que me parece inconstitucional por seu
tom impositivo e mais particularmente ao Art. 9.º.
O Sr. Amando Fontes -

Ah! Bem.

O SR. ODILON BRAGA - O Art. 9.º é aquêle que dispõe:
"Os proprietários de veículos terrestres, aquáticos, aéreos contribuirão, anualmente, etc." ...
E' evidentemente inconstitucional que, por via de lei federal,
se estabeleçam encargos que sejam da esfera tributária privativa
do Estados e dos Municípios.
Observo que está sorrindo um constitucionalista eminente, o
relator da matéria na Comissão de Justiça.
(Trocam-se apartes) .

Parece-me que, pelo Art. 9. 0 , não
se estabeleceu, a rigor, um impôsto porque, uma vez que há devoO Sr. Antônio Balbino -
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lução, se apresenta aquela velha tese de saber-se qual a natureza
do empréstimo compulsório. Trata-se de saber se é impôsto ou
apenas uma modalidade do exercício do poder de policia, do poder tributário ou do poder de polícia disfarçado por exteriorização
do poder tributário .
Não estou negando a V. Ex.ª, em princípio, razão nas suas
ponderações. Acho que elas refletem um problema de gravidade,
sôbre o qual temos de pensar .
O SR. ODILON BRAGA - Lembro ao nobre Deputado que
admito a tese sustentada no sentido de que· se pode estabelecer,
por via legislativa federal, a referida contribuição, que, no fundo,
é uma modalidade de empréstimo forçado, desde, porém, que ela
sómente incida sôbre matérias que sejam do campo tributário da
União. O que julgo irregular é que a União exija contribuições forçadas na esfera tributária dos Estados e dos Municípios. :a!ste é
que é o ponto.· De modo que a minha opinião, ao considerar inconstitucional êste dispositivo do projeto, não colide, segundo me
parece, com a tese, que se pode defender, de que, em se tratando
da esfera federal, a União pode criar tributação indireta, sob a
forma de empréstimo compulsório. Isso dito, retorno à exposição
interrompida.
"A emprêsa de economJa mista facilitaria a composição dos
interêsses e asseguraria maior flexibilidade à ação projetada. Bem
andou por isto o Govêrno preferindo-a à criação de um pesado
órgão autárquico.
7 - Fundando-a com as características de uma "holding",
destinada a operar, por meio de emprêsas subsidiárias, a integração específica do sistema econômico do petróleo, procede o Govêrno de acôrdo com as mais positivas indicações da experiência.
. Além de assim promov~r na Petróleo Brasileiro S . A. a concentração que os especialistas denominam vertical, o Govêrno
anuncia, à luz dos melhores ensinamentos, também a sua concentração horizontal, propondo-se a articulá-la com emprêsas de
outros setores afins da ecopomia nacional, notadamente de produção de aço, tubos, cimento, etc.
Há positivamente acentuada discordância, perceptível à primeira vista, entre as linhas mestras da Mensagem e as realidades
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características do projeto. Por isto, mais de uma vez, quando interpelado pela imprensa sôbre a Mensagem e sôbre o projeto, sempre fiz questão de distinguir, declarando que a Mensagem me parecia mais bem lançada.
Sinto-me à vontade para louvar a Mensagem, nos tópicos referidos, por sua concordância com as opiniões que, como relator
da Comissão do Estatuto do Petróleo, emiti ao apresentar o anteprojeto.
8 - Apraz-me invocar a atenção das Comissões reunidas para
os números 43, 51, 53, 55, 56, 57, 58 e 59 do aludido documento
e, particularmente, para os trechos que, a seguir, transcrevo.
No primeiro, depois de um rápido estudo sôbre as emprêsas
de economia mista, opino:
"Na esfera da indústria e do comércio do petróleo, o mínimo
que se pode afirmar é que a emprêsa de economia mista permitiu
à Inglaterra, à França e à Holanda atingirem todos os objetivos
dos grandes trusts americanos, sem os seus excessos, sem o recurso a leis e a acórdãos repressivos, sem a bárbara seleção capitalista que sacrificou inúmeras iniciativas dignas de proteção oficial e a economia de milhões de homens, mas antes mediante o
estímulo, o contrôle e a participação lucrativa do Estado (n.º 53).
No segundo tópico, ao reconhecer que a indústria do petróleo
é por índole monopolística, acentuei em defesa do Estatuto:
"Manifesto fica, dessarte, que não há, no anteprojeto, quebra de "integração" peculiar à economia do petróleo. No que ela possa interessar às emprêsas de exportação, foi mantida intacta. E no atinente às destinadas ao
abastecimento do mercado interno, fica nas nossas mãos,
e na medida de nossas fôrças, efetivá-la de modo pleno,
especialmente se o CNP, por meio de sociedades de economia mista, repartir e compensar, com inteligência, os
riscos das que se empregarem na pesquisa e na lavra de
nossas jazidas com os lucros das que operarem o transporte e a refinação dos seus produtos. O Fundo Nacional
do Petróleo, peça essencialíssima do sistema do anteprojeto, atuará como supremo aparelho financeiro de compensação - de todos os efeitos positivos e negativos do
indireto monopólio exercido pela União" (n. 0 57) .
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9 - No Estatuto, o Conselho Nacional do Petróleo, órgão do
Estado, permanece como cúpula do sistema, com o direito de livre
movimentação do Fundo Nacional do Petróleo, destinado a arrecadar, inclusive por via de empréstimos, todos os elementos de receita destinados à ação oficial concernente ao petróleo. Porque,
ao contrário do que geralmente se imagina e do que não quis ver
a paixão nacionalista, o Estatuto estabelece o monopólio estatal,
visando atribuir-lhe um máximo de flexibilidade dinâmica, não o
tenha reduzido à ação oficial direta.
Estou hoje convencido de que o sistema do Estatuto melhoraria de modo considerável se se desse ao Fundo Nacional do Petróleo, por êle criado, a personalidade jurídica e a autonomia dos
órgãos autárquicos de investimento financeiro.
10 - Ao meu ver, uma das falhas mais graves da solução Vargas consiste no primitivismo do sistema de financiamento da Petrobrás, segundo o qual as arrecadações dos adicionais de índole
tributária são logo convertidas em ações para imediata inversão
nas atividades da Emprês~. E porque poderão ser de montante
muito superior às necessidfl,des decorrentes da marcha das operações e dos prazos de embarque do material que tiver de ser importado, introduziu-se no projeto o intolerável dispositivo do Art. 11
que cria um verdadeiro orçamento marginal, estranho ao contrôle do Congresso.
Eis o texto a que me reporto:
"Se os recursos a que se refere o artigo anterior ultrapassarem a quantia que permita a integralização do montante de capital rieferido no Art. 3.º, § l.º, o Poder Executivo poderá, caso o excesso não seja essencial ao desenvolvimento do programa nacional do petróleo, incorporá-lo a outros fundos ou entidades especiais, criados por
lei e destinados a investimentos básicos ao desenvolvimento econômico do País."
Não se pode compreender que se levantem recursos tão vultosos e, por igual, tão onerosos para a economia nacional, recursos resultantes de aumentos do impôsto único de combustíveis e
lubrificantes; que se arrecadem quantias verdadeiramente astronômicas para não terem destinação exclusivamente reservada aos
objetivos da Petrobrás; e n,1uito menos que ditos recursos fiquem
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à disposição do Govêmo para serem empregados em outros setores. Quando nos recordamos dos motivos que S. Ex.ª, o Sr. Presidente da República, aduziu no veto oposto ao projeto do Congresso sôbre o aumento dêsse impôsto único, veto em cuja exposição, S. Ex.a repetidamente insiste nas graves repercussões que
aquêle aumento poderia produzir, em particular na elevação do
custo da vida, não podemos compreender que o Govêrno introduza no projeto tal dispositivo.
O Sr. Antônio Balbino - A parte final dêste artigo - permita-me V. Ex.ª - eu a reputo manifestamente inconstitucional,
porque a medida não se poderia, de maneira alguma, justüicar,
nem mesmo como "habilitação de autoridade". E' um cheque em
branco; é uma delegação de poderes.

(Trocam-se apartes).

O SR. ODILON BRAGA - Folgo imensamente em ver que o
lúcido relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça
opina da maneira por que acaba de fazer. Isso muito nos tranqüiliza, a todos que acompanhamos com ansiedade o trabalho do
Congresso Nacional em matéria de tamanha relevância. Estamos,
já agora, certos de que o projeto será escoimado dessa e outras falhas igualmente graves.
Outra importante restrição que se há de fazer a esta parte
do projeto é a concernente à propriedade das jazidas de petróleo
que não podem ser arroladas entre os bens que constituirão quotas de capital da Petrobrás. São bens que, por lei geral, já estão
incorporados ao patrimônio inalienável da Nação.
O Fundo Nacional do Petróleo previsto no Estatuto, uma vez
incluído no projeto e dotado de personalidade jurídica e administração própria, poderia vantajosamente incumbir-se de tudo que
dissesse respeito ao financiamento da Petrobrás e de suas subsidiárias.
Parece que o projeto nos encaminha para a prática de um
novo êrro, que seria o de recolher ao Banco do Brasil, cuja hipe~
trofia já se põe ao alcance dos olhos menos atentos, os bilhões de
cruzeiros que se vão arrecadar para serem empregados na Petrobrás.
-:n-
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Quero lembrar que a pletora a que
V. Ex.a se vem referindo está bem manifestada na impossibilidade
de atender o Banco do Brasil a pedidos que surgem de repente, de
grandes importâncias. No final do ano passado, quando o Govêrno, a despeito de dispor de numerário no Banco do Brasil, teve de
recorrer à caixa daquele estabelecimento para efetuar pagamentos, o Banco do Brasil não estava em condições de atender à solicitação, porque de fato a técnica bancária das instituições de depósito não pode admitir que o Banco tenha em reserva, sem aplicação, quantia muito superior às suas possibilidades de capital.
O Sr. Alde Sampaio -

O SR. ODILON BRAGA - Tem tôda a razão o Deputado Alde Sampaio, tanto mais quanto não é de se presumir nem para se
desejar que quantias tão avultadas fiquem inertes enquanto não
requeridas pelas atividades da Petrobrás. E, no Banco do Brasil,
por certo não ficariam, mas seriam aplicadas em operações bancárias das mais variadas naturezas, dessarte talvez concorrendo
para maior inflação de crédito.
1

Não me permito estend~ir a critica ao que ocorre no primeiro
estabelecimento de crédito :do País, porque não posso despir-me
da qualidade de participant~ de sua Consultoria Jurídica. Tenho
sempre procurado, com o n;taior escrúpulo, fugir a quaisquer comentários sôbre a ação do Banco, máxime porque, ao mesmo tempo, me acho investido das :responsabilidade de direção do órgão
superior que orienta a U. D. N. Não raro, me encontro, por via de
conseqüência, em situação difícil, de verdadeira crise de consciência. O fato, porém, está ao alcance de todos; não constitui mistério. O Banco do Brasil, neste momento, concentra massa excessiva de poder econômico. Seria perigoso recolher também àquele
estabelecimento os vertiginosos fundos que o projeto destina à
constituição e às atividade& da Petróleo Brasileiro S. A.
As emprêsas de petróleo, sobretudo as grandes holdings,
pelo comum não se financia;rn a si próprias. Para êsse fim, recorrem a emprêsas especiais a eJas ligadas, que se incumbem das operações de financiamento; não somente as relativas à concentração
de seus lucros e à colocação de seus títulos, lançados para coleta
das sobras da economia privada, como igualmente as relativas à
movimentação, em determinados períodos, de seus imensos recursos, que não podem perma:qecer inativos por largo tempo.
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Esse aspecto, o da organização do capital e do financiamento
da Petrobrás, não me parece esteja convenientemente posto e apresentado, quer na Mensagem, quer no projeto.
11. Por último, na exposição a que me reporto, encarei a
necessidade de nos aparelharmos para suprir as exigências de material da ação do Estado e das emprêsas concessionárias, mesmo
estrangeiras, que tiverem de operar no País, escrevendo:
"Se a nossa indústria, os nossos bancos, o nosso comércio propriamente dito, não retiverem no País boa parte de tais inversões de capital e, pelo menos, uma parcela
dos lucros proporcionados pelas nossas jazidas e pelo nosso mercado interno de refinados e subprodutos, nossa economia estará sendo submetida a uma severa drenagem
e estaremos perdendo substância. Não basta expor que,
atingido certo limite, a exportação de petróleo se faça
em refinados. Muito mais importante é, para nossa economia, que os nossos industriais e comerciantes tratem
de se preparar para vender, a preço menor do que o de
importação, tudo quanto possam fornecer as emprêsas
concessionárias, sobretudo, as que sejam de contrôle estrangeiro. ~Fazer o contrário, isto é, instituir o monopólio
efetivo do Estado para ser exercido por intermédio de
geólogos e de emprêsas técnicas estrangeiras, pagos em
dólares e muito bem pagos, e empregando quase exclusivamente material importado, equivale a exportar dólares
e a fazê-lo sem compensação de valor econômico real"
(n.º 43).

Ora, êsse tem sido nosso procedimento até agora.
Aliás, conforme verificamos, no tocante a êsse relevante aspecto, o Govêrno se mostrou alertado, anunciando na Mensagem
o seu propósito de estabelecer conexões da Petróleo Brasileiro
S.A. com outros setores da economia nacional, capazes de fornecer serviços materiais.
O Estatuto do Petróleo e o custo dos serviços em dólares

· "12. O CNP inverteu já, em pesquisa, na foz do Amazonas, na bacia sedimentar Maranhão-Piauí, no Nordeste, em Alagoas, Sergipe, na bacia do Paraná e especialmente na Bahia, doze
anos de trabalhos e quantia superior a 1 bilhão de cruzeiros. Cêr-
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ca de dois terços dessa quantia tiveram de ser convertidos em
dólare; para pagamento de geólogos, geofísicos e emprêsas técnicas de prospecção, bem como de compra de sondas, equipamentos
e acessórios.
O programa pôsto em prática foi elaborado pelo escritório técnico de grande nomeada da De Golyer & Mac Naughton, depois
contratado para orientar e supervisionar a ação do Conselho.
Em sua execução, têm sido contratados numerosos geólogos
estrangeiros, sobretudo norte-americanos, e os serviços da United
Geophysical Company S .A, de Caracas, Venezuela; da Geophysical Service Incorporated, de Dalas, Texas; da Schlumberger Surenco, de Caracas, Venezuela; da Exploration Surwey Incorporated, de Dalas, Texas; da Geophoto Corporation, de Denver, Colorado; e da Drilling and Exploration Incorporation, da Califórnia.
Deixo de divulgar as cifras relativas ao custo em dólares dos citados contratos porque o Conselho não costuma publicá-los.
Manifesto fica, por co:q.seguinte, que na ação do Conselho tem
sido considerável a cooperação da técnica estrangeira.
Quem tem afirmado, em documentos oficiais, que não dispomos de técnicos, . nas proporções impostas pelas circunstâncias, é
o Presidente do Conselho Nacional do Petróleo. Nos seus relatórios, tal observação se repete de ano a ano. Confirma-se o avultado número de especialista;s estrangeiros contratados e o seguido
a pêlo às Emprêsas Técnicars que efetuam nossas prospecções geofísicas e nossas perfurações pioneiras .
O certo é que àqueles e a êstes que recebem dólares pagamos
o material que empregam,
13 . Detenho-me a recordar opiniões emitidas em defesa do
anteprojeto do Estatuto de> Petróleo com um duplo intúito:
a) com o de justificE).r perante as Comissões Reunidas meu
apoio à Mensagem do Govêrno, nos tópicos indicados; e
b) com o de significar-lhes que o Estatuto, permitindo, sob
certas condições, a participação de emprêsas de capital estrangeiro na busca de nossos traps oleíferos, pretendia, pelo menos em
parte, assegurá-la median·!;e custeio em dólares importados.
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E a fim de que essa parte fôsse a maior possível, a Comissão do Estatuto recomendava, como quer o Govêrno, que nosso
comércio e nossa indústria assumissem, quanto antes, o encargo
de fornecer às interessadas boa quota do material de que carecessem. E isso poderia e pode ser conseguido.
14. Se o objetivo primordial do projeto é a descoberta de
grandes estruturas produtivas de óleo, para deter, poupar ou mesmo suprimir o despêndio de divisas, em importações de derivados
estrangeiros, cuja elevação nos ameaça de racionamento em futuro próximo, convém não esquecer, como faz a Mensagem, o cál..
culo dos aumentos daquele dispêndio que advirão do projeto para
a importação de sondas, equipamentos e acessórios indispensáveis
à intensüicação da pesquisa, bem como para a montagem de novas
refinarias e oleodutos e compra de novos petroleiros .
O Govêrno Dutra, dentro do esquema de financiamento do
Plano Salte, pagou boa parte de sua compra de refinarias e petroleiros com alguns milhões de moeda bloqueada, que possuíamos
nos estrangeiro. De agora em diante, teremos de pagar em dólares
os valores equivalentes.
Além dessa despesa em dólares relativa a importações de materiais, há - conforme vimos - a dos pagamentos dos geólogos e
geofísicos e dos serviços técnicos das emprêsas que a Petrobrás tiver e contratar. Se orçarmos em cêrca de 50 milhões de dólares,
por ano, os aumentos adicionais de divisas, os que teremos de enfrentar por junto com aumentos anuais de consumo, que são de
cêrca de 40 milhões, não estaremos exagerando.
Adotando, para cálculo, o programa e as cifras indicadas pelo
engenheiro Avelino Inácio de Oliveira, programa exposto em reunião conjunta das Comissões, apurei que só para as operações de
geologia, geofísica e perfuração, o gasto anual em dólares, no
qüinqüênio, será de US$ 31.125.000,00. Ora, o programa do Govêrno exige muito mais e ainda a duplicação da capacidade de nosso parque de refinarias e de nossa frota de petroleiros, convindo
não esquecer as despesas de armazenamento e de preparação dos
novos campos para a fase produtiva.
O Sr. Amando Fontes qüinqüênio ou por ano?

Perdão, trinta e um milhões? Por
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o SR. ODILON BRAGA - Trinta e um milhões de dólares
por ano, durante o qüinqüênio.
O Sr. Amando Fontes - Trinta e um milhões num qüinqüênio? Deve ser trinta e um milhões de cruzeiros.

O SR. ODILON BRAGA - Talvez meu cálculo esteja incompleto, dada a pressa com que preparei, hoje, esta exposição. Mas,
ainda que aproximando, havemos de convir que êsse gasto de dólares sómente em certa ordem de operações merece reflexão.
O Sr. Amando Fontes - Coincide o cálculo do Dr. Glycon de
Paiva que se referiu a cinqüenta milhões de dólares por ano.

O SR. ODILON BRAGA - Acabei a exposição hoje cedo, pelo
que não tive tempo de revê-Ia. A divergência, se houver, terá resultado do número e da natureza das operações computadas.

Aliás, o Dr. Pedro de Moura, em sua
explanação, apresentou cálculo aproximado para realizar o programa, da ordem de grandeza de 40 % apenas do total.
O Sr. Édison Passos -

1

(Trocam-se inúmeros <Irpartes simultaneos).

O SR. ODILON BRAG,A:
15. E muito. felizes nqs devemos considerar se, transferindo
dólares de outras rubricas para a do petróleo, tivermos que os
despender no exterior . Porque isso significará que nos foram concedidas licenças de fabricaç;io e prioridades de embarque para as
grandes quantidades de material que seremos obrigados a importar. Segundo se vê dos relatórios do Presidente do CNP, apesar de tratar-se de encomendas de uma entidade oficial, encomendas de quantidades bem modestas, nem sempre o Conselho
as recebeu normalmente.
Não devemos esquecer que nos achamos em estado reconhecido como de guerra fria. p programa armamentista, sobretudo
nos Estados Unidos, está práticamente exigindo de tôda a sua indústria, visível esfôrço de l?;Uerra. Assim, não é muito provável
podermos obter, com facilid~de, o volumoso e caro material de que
vamos carecer, dentro dos prazos previstos.
Cumpre esforçar-nos por consegui-lo. Acredito que o Govêrno
disporá dos meios para remover, nesse particular, os embaraços
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que se lhe ofereçam; mas não devemos ser tão otimistas a ponto
de pensar que, uma vez que possuímos fartura de cruzeiros, fácil
nos será adquirir todo o material que a intensificação do programa poderá exigir.
A situação hoje, felizmente, é melhor do que aquela a que V. Ex.ª se reportou, quando escreveu sua
brilhante introdução ao projeto do Estatuto do Petróleo. Naquele momento, saiamos da guerra. Só os Estados Unidos se encontravam aptos a fornecer êsse material. Hoje, porém, já se verificou a
recuperação das indústrias da França, Holanda, Inglaterra, Checoslováquia. Pela exposição aqui feita pelo Dr. Mário Bittencourt
Sampaio, vê-se que êsses países estão em condições de nos fornecer materiais, até mediante compensação.
O Sr. Amando Fontes -

O SR. ODILON BRAGA - Acredito que na Europa se consiga material de refinaria e petroleiros, mas ...
Petroleiros, eis o único ponto difícil. Informou-nos ainda aquêle ilustre engenheiro que só em 1956
os estaleiros tomariam novas encomendas.
O Sr. Amando Fontes -

O Sr. Mauricio Joppert -

portar material de refinaria.

Mesmo hoje, já deve ser difícil im-

Receio certas dificuldades para a importação de sondas e de material de sondagem.
Um Sr. Deputado -

Quanto a isso, julgo não haja grandes dificuldades. Só uma parte das sondas realmente não podemos fazer aqui: a que corresponde a aços de tipos especiais.
O Sr. Maurício Joppert -

O SR. ODILON BRAGA - A informação muito me alegra.
De fato, meu receio maior está em que não possamos conseguir
todo o material necessário, sobretudo dentro do prazo de cinco
anos, fixado para a realização do programa do Govêrno. Admito
que se possa consegui-lo, mas em prazo mais demorado.
O Sr. Maurício Joppert - O Ministro Bittencourt Sampaio
deixou, pelo menos a mim, uma grande dose de otimismo em rela-

ção às possibilidades de resolução dêste problema com os recursos
que temos.
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O SR. ODILON BRAGA - Devo dizer que li com o maior prazer a brilhante exposição, feita perante as Comissões reunidas,
pelo Ministro Mário Bittencourt Sampaio. Aliás, colaborei com
S. Ex.ª durante aquêle período de intenso trabalho em que foi
examinado, pela Comissão Interpartidária, o Plano Salte, e, desde
então, passei a considerá-lo um brasileiro dos mais eminentes, dos
mais capazes.
deu.

O Sr. Maurício Joppert -

Essa a impressão que S. Ex.ª nos

O SR. ODILON BRAGA - Sua exposição, contudo, num e
noutro ponto, deixa transparecer sentimento, talvez exagerado, de
confiança no que possamos realizar.
O Sr. Édison Passos -

Isso é uma meia vitória.

O SR. ODILON BRAGA - Sim, mas uma meia vitória ...
Uma vez, porém, que estamos estudando, e êste é o objetivo que
enfrentam as Comissões req.nidas, o projeto que visa a organizar
grande emprêsa, destinada a impulsionar nossa pesquisa de petróleo, - não me parecem demasiadas observações que nos levem
a refletir sôbre as providências que, de modo concreto, devam ser
tomadas para a conquista q.a vitória inteira.
O Sr. Mauricío Joppert - Não há dúvida, mas tenho a convicção - pelo menos minhEi vida tem sido norteada assim - de
que todos êsses grandes empreendimentos devem ser levados a têrmo com uma visão um poupo poética.

O SR. ODILON BRAGA - Nesse ponto, estou de acôrdo com
V. Ex.ª. Um pouco de poesisi. é sempre indispensável, contanto que
não se passe do pouco ...
O Sr. Amando Fontes -- Aliás, o otimismo do Ministro Bit-

tencourt Sampaio decorreu do fato de S. Ex.ª ter podido adquirir
uma frota de petroleiros considerada a oitava do mundo, e duas
refinarias e ter encomendado duas outras, que não foram compradas porque o atual Govêrno não cumpriu o programa do Plano
Salte. Se o tivesse feito, teríamos quatro refinarias funcionando,
com a produção de noventa mil barris diários.
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O SR. ODILON BRAGA - Possivelmente, sim. Quanto a êsse
aspecto não pode haver duas opiniões. O programa concebido pelo
Govêrno nutra, nas suas bases, já resumidas por mim, era de fato
satisfatório. Era um excelente programa que teve, aliás, magnífico comêço de execução. Na parte referente a pesquisa do petróleo, porém ...
O Sr. Édison Passos - Foi pràticamente abandonada.
O SR. ODILON BRAGA - ... não tenho motivos para considerá-lo merecedor de tantas esperanças, como o faz o Ministro
Bittencourt Sampaio.
O Sr. Maurício Joppert - Foi dada preferência, no início, à
refinação e transporte; com os resultados dessa fase é que, então,
se intensificaria a pesquisa e a lavra.
O SR. ODILON BRAGA - Seriam êles suficientes para custear trabalhos de pesquisa em todo o território nacional? A
meu ver, o funcionamento do aparente conflito existente entre a
chamada corrente nacionalista e a corrente do Estatuto do Petróleo, que é também nacionalista, embora com algumas restrições, não poderão ser expostas perante as Comissões reunidas, se
assim entenderem necessário - resume-se a uma só divergência,
que não chega bem a ser divergência, ou melhor, a uma simples
discrepância, se bem que do ponto de partida: elaboramos o Estatuto do Petróleo, tomamos por base a imensidão das nossas províncias sedimentares, ao passo que os partidários do monopólio
oficial tomaram por base o Recôncavo baiano. A Comissão do Estatuto do Petróleo dividiu o território nacional em quadrângulos
de um grau, a saber, em 812 quadrângulos, dos quais para cima de
trezentos lançados sôbre áreas sedimentares.
Aqui estão os quadrângulos (exibe mapa do Brasil). As faixas coloridas representam as províncias sedimentares. :msses quadrângulos seriam numerados seguidamente, de norte para sul e
de leste para oeste. Estabeleceu ainda a Comissão que as concessões - concessões do tipo específico criadas pelo Estatuto do Petróleo - só poderiam ser dadas nos quadrículas de número ímpar,
reservando, de saída, para a esfera da ação oficial direta, os quadrículas de número par.
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A Comissão partiu do seguinte pensamento, muito razoável:
se em cem quadrículos de número ímpar certa emprêsa, inclusive
a estrangeira que fôsse admitida a operar no País, dentro das condições muito rigorosas fixadas pelo Estatuto, viesse a descobrir
jazidas de petróleo, seria de presumir-se que nos quadrículos pares contíguos, reservados à ação oficial, também houvesse petróleo.
Seria esta a maneira mais simples de, sem dispêndios, selecionarmos, em grande escala, a primeira reserva nacional.
Depois, determinou a Comissão que, mesmo dentro das zonas
de pesquisas, obtidas pelos concessionários, uma vez ultimado o
programa respectivo e ao se passar para a seleção dos lotes para
lavrar, metade dêles ficaria reservada à União, para a ação direta
que ela entendesse de exercer. E assim se delimitaria a segunda
reserva nacional de resultados ainda mais promissores.
Por último, determinou a participação da União, numa base
de 14%, na produção de óleo dos campos que fôssem lavrados.
Assim, não se pode dizer, como é de hábito, que a Comissão foi
entreguista no sentido de transferir ao capital estrangeiro as reservas de petróleo do Pais.
O Sr. Maurício Jopperl( - O Estatuto do Petróleo foi uma
grande obra patriótica, que muito contribuiu para orientar definitivamente o problema.

O SR. ODILON BRAGA - Se verificarmos que desde a sua
criação o Conselho do Petró~eo somente tem operado com intensidade nos quadrículos de nú,meros 459 a 461, chegaremos à conclusão de que a previsão da Comissão era acertada, por isso que
nos quadrículos vizinhos tarp.bém se tem encontrado petróleo. Se
atentarmos para o que repre1Senta essa pequena área, que tem sido
intensamente pesquisada, em face da imensidade das áreas cobertas pelos demais quadrículos, ainda privados até mesmo de reconhecimentos aéreos, apuraremos que, efetivamente, a apontada
divergência só existe porque nós da Comissão partimos de áreas
que se medem por milhões de quilômetros quadrados, ao passo
que os que nos combatem, sem exame mais profundo, partem de
áreas que se medem por milhões de hectares ou milhares de quilômetros quadrados. Insisto em dizer: pràticamente, estamos pesquisando com intensidade dµrante dez anos, com o gasto de um
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bilhão de cruzeiros, numa pequena área, que cabe dentro de um,
quando muito de dois dos quadriculas previstos, quando êsses quadrículas, como vimos, são de número superior a trezentos, na parte correspondente às províncias sedimentares.
O Sr. Amando Fontes - Sôbre êsse assunto o engenheiro
Pedro de Moura, em sua exposição, chamou a nossa atenção para
o fato de que em nenhum dos países do mundo foram atacadas tôdas as provincias sedimentares. Sempre se procurou petróleo onde
é mais evidente e através de concessões, como estamos fazendo
aqui no Brasil. Não se pode atacar de chofre todos os problemas,
em tôdas as províncias.

O SR. ODILON BRAGA- Mas, só os temos atacado em áreas
mínimas. Nesse ponto, com a reverência que me merece o engenheiro Pedro de Moura, devo dizer que há muito que distinguir.
No mundo tem-se pesquisado petróleo, de preferência em regiões
assinaladas por seguros indícios ou manifestações de petróleo. Não
como na Bahia em áreas reconhecidamente petroliferas. As perfurações na Bahia, realizadas pelo Conselho, estão apresentando
rendimento realmente admirável, por seu número de poços secos relativamente diminuto em face do número de poços já perfurados.
O Sr. Daniel Faraco -

pesquisa.

Já é um estágio mais adiantado da

O SR. ODILON BRAGA - Não por isso e sim por tratar-se
de terrenos francamente petroliferos. Mas, infelizmente, depois
de se descobrir petróleo na Bahia, ainda não foi êle descoberto em
nenhum outro ponto do País. As demais tentativas, por enquanto,
resultaram infrutíferas. São animadoras, não se discute, sobretudo por haverem revelado massas sedimentares de grande espessura, em regiões de formação geológica que sugere a existência de
rochas geradoras de petróleo.
Se, amanhã, jorrasse petróleo na
Amazônia, isto viria alterar completamente as perspectivas do
projeto.
O Sr. Daniel Faraco -

O SR. ODILON BRAGA -

rabéns.

Nesse caso, sim, estaremos de pa-
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O Sr. Amando Fontes - Quero informar que o engenheiro
Pedro de Moura nos revelou que, no ano passado, foram gastos em
pesquisas e lavra, em todo o Brasil, 40 milhões de cruzeiros apenas.
Assim, êle diz que com os recursos solicitados agora, que seriam da
ordem de 3.100 milhões de cruzeiros, se poderia, em quatro anos,
não só intensificar a lavra e a pesquisa na Bahia, como nos outros
pontos presumivelmente petrolíferos.
O SR. ODILON BRAGA - O desejo de todos nós, principalmente daqueles que compusemos a Comissão do Estatuto do Petróleo, é que se descubram novas e potentes estruturas, o mais depressa possível. O receio que nos assalta é o de que não cheguemos a descobri-las, desde logo, porque nada nos pode tranqüilizar
por antecipação quanto aos resultados dos cinco anos de intensos
esforços que estamos projetando. Provàvelmente, poderemos descobrir novas estruturas petrolíferas, porque as regiões visadas são
de fato regiões prometedoras.
O Sr. José Gutomard -, Essas regiões a que se está referindo,
na opinião de V. Ex.a que tem grande experiência no assunto, são
de fato aquelas onde as pesq.uisas são mais adequadas ou acredita
que, fora da Bahia, as pesquisas estão sendo feitas nos melhores
pontos?
O SR. ODILON BRAGA - Nas melhores zonas indicadas para
isso. Não tenho dúvida sôbre a capacidade, sôbre a segurança da
orientação do Conselho.
O Sr. José Guiomard - Permita-me, mas, segundo entendi, V.
Ex.ª partiu de um ponto que não me parece provável. Não é assim?

V. Ex.ª , por exemplo, foi pioneiro da pesquisa no Acre.

O SR. ODILON BRAGA - Estou realmente convencido de que
a margem de segurança com que poderemos contar, na execução
do ousado programa do Govôrno, reside, precisamente, na encosta
andina, isto é, na região lirqítrofe com o Peru, portanto no Acre.
Minha impressão é de que se, ao têrmo dos primeiros anos, dois ou
três, não tivermos a sorte de encontrar outras zonas produtivas na
faixa litorânea, não deveremos hesitar; deveremos caminhar, ràpidamente, para o Acre, porque me parece fora de dúvida a existência de óleo no Alto Amazonas, sobretudo na região do Moa, já

-

333 -

percorrida pelo próprio engenheiro Pedro de Moura, que aqui depôs perante as Comissões reunidas. Ali êle encontrou não somente
indicações geológicas da maior importância, como por igual indícios positivos, uma vez, atravessando a fronteira do Pais e caminhando no território peruano, a pouca distância colheu petróleo
surgente. Na ocasião, estava eu no Ministério, e êle me trouxe garrafas de petróleo surgente colhido a poucos quilômetros além da
fronteira do Brasil.
O Sr. Édison Passos - O que o geólogo Pedro de Moura, na
sua palavra autorizada sôbre o assunto, com o pessimismo decorrente da experiência madura do estudo pessoal e inteligente da
matéria, clama sempre é que dêem um pouco mais de recursos
para atacar exatamente essa região. rue não tem tido recursos de
espécie alguma, pràticamente zero na ordem de grandeza, como
se referiu hâ poucos minutos o Deputado Amando Fontes - cêrca
de 40 mHhões de cruzeiros apenas - para êsse trabalho.
Como representante do Acre, ouço,
com a maior atenção, essa afirmativa de V. Ex.ª - grande entendedor do assunto - e do Presidente da Comissão de Transportes.
Realmente, não é justo sejam as regiões sem fôrça política, mais
longínquas e abandonadas, por isso mesmo relegadas a certo esquecimento nesse setor, quando V. Ex.ª acaba de provar, através
de demonstrações convincentes, que talvez será mais fâcU descobrir petróleo nesse Território do que em qualquer outra parte do País.
O Sr. José Guiomard -

O SR. ODILON BRAGA - Não há a menor dúvida: no Acre
encontraremos petróleo e, provàvelmente, petróleo abundante.
Não creio, porém, tenha sido o Acre abandonado na campanha do
petróleo, pelo fato de não ser maior sua expressão politica. Suponho que o Conselho, não dispondo de material suficiente para empreenãer perfurações em outras áreas, preferiu concentrar na
Bahia todos os seus recursos.
O Sr. José Guiomard - Permita pequena observação: como
V. Ex.ª, ao tratar, há tempos, do assunto, achou meios com que
fazer, pelo menos, reconhecimentos no Acre?

O SR. ODILON BRAGA - Naquela oportunidade, mandamos
para o Acre pequena sonda, que não chegou a funcionar quanto
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devia. Estávamos, efetivamente, preocupados em descobrir petróleo. Por mais que se tenha dito que no Ministério tão tínhamos
vontade de descobri-lo, outro não era nosso intuito. Assim, supondo que haveria petróleo naquele Território, tratamos de para ali
correr, na expectativa de que o óleo aparecesse.
Quero, aliás, aproveitar o ensejo para esclarecer um ponto que
tem ficado na obscuridade e em relação ao qual, se presente estivesse, o Engenheiro Pedro de Moura não se negaria a prestar seu
depoimento, na espécie insuspeito e da maior importância.
Quando, exercendo o cargo de Ministro da Agricultura, tive
ocasião de ir à Bahia, em companhia de S. Ex.ª o Sr. Presidente da
República, se não me engano a inauguração do Instituto do Cacau,
e regressava a Salvador, de uma daquelas belas praias, na qual o
Governador Juraci Magalhães oferecera um almôço ao Presidente,
ao atravessar as dunas que se avistam no Recôncavo Baiano, ocorreu-me o pensamento de que o aspecto do solo, ali, sugeria a possibilidade de existência de petróleo. O Ministério já abandonara
suas pesquisas naquela regi~o. Mas como os bacharéis, ordinàriamente, se animam a tomar umas tantas lari'uras que nem sempre
os engenheiros toleram, tomando-as resolvi empreender estudos
sôbre a geogenia do petróleq - estudos, aliás, consignados na exposição denominada "Bases, para o inquérito sôbre o Petróleo".
Assim foi que fiquei orienta,do quanto às modernas teorias relativas à origem do óleo natural. Graças a tais estudos, ao percorrer
aquêles terrenos da Bahia, tive a intuição de que apresentavam
condições favoráveis à form;a.ção do petróleo. Chegando ao Rio de
Janeiro, pedi ao Diretor do Departamento da Produção Mineral,
o engenheiro Fleury da Roclla, f ôsse ao meu Gabinete e lhe disse,
na presença do engenheiro Pedro de Moura, que, embora não sendo técnico, muito menos geólogo, atrevia-me a asseverar - e usei
par-a isso de uma expressão técnica -· que o facies daquela região
de Recôncavo se revestia de característicos positivamente indicativos da possibilidade da ge;ração orgânica de óleo, acrescentando
que entendia necessário recomeçarmos ali as pesquisas interrompiàas. Posso informar aos membros das Comissões de Economia e
Transportes que a sonda que descobriu o petróleo de Lobato para
ali foi mandada por sugestão minha e que a sua locação no ponto
em que de comêço operou foi feita pelo Engenheiro Bourdot nutra ainda ao tempo em que eu ocupava a pasta da Agricultura.
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Infelizmente, para mim, não foi acionada, c.om a intensidade devida. Sobreveio o golpe de 10 de novembro. Tive de deixar o Ministério. Mandou-se nova guarnição para a sonda, que, se não
me falha a memória, nem mesmo chegou a ser transportada para
diverso lugar e dentro de poucos meses o pais recebia, alegremente,
a notícia da descoberta de petróleo em Lobato. Ao fazer esta declaração reconheço ser compreensível que um Ministro demissionário, nas condições em que o fui, não pudesse ter seu nome lembrado no momento em que se soltavam as girândolas anunciadoras
daquele grato acontecimento. Não faz muito tempo, o próprio Engenheiro Pedro de Moura, conversando comigo, teve a gentileza de
relembrar minha palestra com o Diretor do Departamento da Produção Mineral, reportando-se, até, a palavra técnica por mim então empregada, palavra que serviu como um ponto de amarração
do fato em sua lembrança.
Retornemos, porém, ao tema da dificuldade de aquisição dos
recursos técnicos e materiais de que vamos carecer.
"Devemos prever que a nacionalização do petróleo do Irã venha a tornar premente a busca de novos campos produtivos em
outras regiões do globo; e, reconhecer, além disso, que os chamados trustes do petróleo não seriam dignos da fama de que gozam, se
não influíssem muito mais do que se pode supor nas atividades das
emprêsas técnicas e industriais, ligadas à economia do produto,
e para as quais a Petrobrás terá de apelar.
"Cumpre admitir, por igual - e que Deus não permita que, após os cinco anos de ingentes esforços e de tremendo consumo extraordinário de divisas, não tenhamos descoberto novas
e potentes zonas produtivas de óleo. Nesse caso, terão sido infrutíferos os gastos com a pesquisa equivalentes aos 5 bilhões de cruzeiros previstos pela Mensagem, dos quais cêrca de dois terços depois de transformados em milhões de dólares .
"Do programa executado, não nos restarão senão os lucros da
refinação e do transporte do óleo bruto, que então estaremos importando na calculada proporção de 200 mil barris diários e pelos
preços que os trustes nos imponham.
"Eis porque não me parece errado nem lesivo do legítimo interêsse nacional, friamente compreendido, associar, sob certas con-
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dições, emprêsas de capital estrangeiro aos riscos que o Estado
tem de assumir no esfôrço de descobrir ricas estruturas petrolíferas nas profundezas e na imensidão de nossas províncias sedimentares.
Improvável participação do capital estrangeiro

"16 - Injustificado e incompreensível afigura-se-me é o que
faz o projeto, a saber: facilitar a participação das emprêsas de
corpo social estrangeiro na formação do capital da Petrobrás, mediante inversões em moeda nacional, provenientes de suas atividades no país.
"Não se alcança por que deva a União dispor de suas ações,
máxime em favor de emprêsas estrangeiras ou permitir que títulos
de crédito de emissão da Petrobrás, por elas porventura tomados,
venham a transformar-se em ações que, pelo projeto, poderão ser
de voto. Que transfira aos Estados e Municípios boa parte das que
fôrem objeto da subscrição inicial, está bem. Porque será êsse o
meio de incorporar ao patri;mônio da Petrobrás os excedentes com
êsse fim criados por via do impôsto único de combustíveis.
1
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Acresce que tal concessão é, na espécie, inoperante.

"Apesar das facilidades e vantagens oferecidas, não creio que
as companhias estrangeiras se animem a participar da emprêsa.
Há, para se absterem, motivos de enorme relevância. Em primeiro
lugar, é de supor-se que quvidem da viabilidade da criação de
holdings por mero ato legislativo.
"As holdings existentes no mundo surgiram sob a pressão de

fatores econômicos irresistíveis, enfrentados por homens de excepcional capacidade e de vontade férrea que as foram concebendo
e realizando por meio de repetidas tentativas, tendo sempre à mão
o registro imediato dos efeitos negativos e positivos a considerar.
Aos seus órgãos de direção sómente são erguidos os associados e
auxiliares que se fazem recomendar por merecimentos postos à
prova na direção dos negócfos das emprêsas menores agrupadas.
:É, pois, improvável que as sµas subsidiárias organizadas no Brasil
admitam que uma holding ~;e possa formar por fôrça de lei. Seria
supor possível que, por fôrça de lei, se opere o fiat instantâneo de

-

337-

um delicado complexo de fenômenos que sómente ocorrem em função do tempo e da experiência, nas esferas mais altas e turbulentas da competição econômica. Provàvelmente, as sumidades que
decidem dos destinos das holdings do petróleo, ao lerem o projeto,
hão de julgar pouco fundadas as esperanças de seus autores.
"Mas, ainda que admitam que uma holding possa resultar de
um simples ato legislativo, é de presumir que, por falta de confiança, as emprêsas estrangeiras se abstenham de compartilhar da
que nasça sob os auspícios e sob o contrôle do Estado, máxime em
país no qual domine a paixão nacionalista. Se sob a forma de emprêsas brasileiras, sujeitas à lei comum, lícito lhes é· atuar com segurança no país, por que haveriam de participar de uma emprêsa
de economia mista, na qual o Govêrno, cuja composição é politicamente variável, poderia, a todo tempo, com ou sem razão, dizer
a última palavra? Para obterem uma renda provável de 8% do
capital empregado? Não, porque essa renda, quando muito, poderá
interessar a sociedades de investimento e isso mesmo mediante
garantia de câmbio e do direito de transferência de moeda.
"Tudo pôsto, é de concluir-se que, apesar dos oferecimentos,
oportunidades e vantagens com que o projeto em estudo lhes
acena, as emprêsas estrangeiras se mostrem desinteressadas de
infiltrar-se na Petrobrás ou de tentar a conquista do seu domínio
indireto. Muito melhor negócio para elas será o de fornecer à holding nacional, por vias indiretas, serviços técnicos, equipamentos e
outros materiais patenteados, nas condições de pagamento em
dólar, que poderão ditar, como de obter de nós, durante o qüinqüê!lio, por sucessivos aumentos de preço de seus produtos, as importâncias que se apresentarão a inverter na Venezuela, na Colômbia e, sobretudo, no Peru, que lhes abre, agora, as suas portas.
Poderão, dessarte, descobrir, no exterior, com o nosso concurso,
os campos petrolíferos de que carecem e que lhes recusamos no
Brasil.
"Não nos iludamos: a Petrobrás, provàvelmente, não contará
com o capital estrangeiro nem mesmo com o formado no Pais.
Terá que funcionar com a prata de casa e, especialmente, de origem tributária. Por isso, melhor será, no tocante à sua organização, seguir, salvo emendas, o projeto Eusébio Rocha".
-22-
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Mas, sendo assim, cumpre-nos proceder com o maior atilamento e com a maior cautela, tomando tôdas as providências susceptfveis de assegurar pleno êxito à holding do petróleo nacional".
Sou francamente favorável à completa exclusão do capital estrangeiro de sociedade de economia mista destinada à indústria
do petróleo. Não me parecendo provável venha êle fazer inversões
na Petróleo Brasileiro S. A., melhor será simplificar a organização da emprêsa, e, por êste ou aquêle motivo eliminar, totalmente,
a possibilidade de sua participação. Nós, brasileiros, que, por mais
de uma vez nos temos revelado com a capacidade de surpreender
os que acompanham nossa evolução, mercê daquele espírito de
criação e poesia a que, ainda há pouco, aludiu o Engenheiro Maurício Joppert, podemos realizar, acredito, sem tal contribuição, o
programa da Petróleo Brasileiro S. A. Fora da Petrobrás, submetida a tôdas as vicissitudes da pesquisa, sim, julgo-a admissível,
sob determinadas condições.
Esta, minha opinião sincera.
1

Queria formular uma pergunta:
Que acha V. Ex.ª se o Govêrno, criando, embora, nos têrmos do
projeto Euzébio Rocha, um;a. grande emprêsa estatal, permitisse
a formação de outras empr~~as de acôrdo com as leis nacionais,
para pesquisar, explorar, refinar e distribuir o produto, ficando
a refinação e distribuição sujeitas a restrições, pela participação
do Govêmo em mais de 50% do capital?
O Sr. Maurfcio Jopperf -

O SR. ODILON BRAGA - Minha opinião a respeito, está contida no seguimento desta exposição. Adianto que, em linhas gerais, essa era a solução dese~ada pela Comissão do Estatuto que a
procurou facilitar.
Julgo que o ponto insq.stentável do substitutivo ou - para
adotar a expressão exata -· do projeto Eusébio Rocha é precisamente o § 3.º do Art. 2.º, pela sua intenção monopolística, exclusivista. Nesta parte, divirjo, fundamentalmente, daquele projeto.
Como disse, o seguimento de minha exposição responderá, implicitamente, à pergunta feita pelo Deputado Maurício Joppert.
O Sr. Daniel Faraco -

V. Ex.ª dá licença?

o SR. ODILON BRAGA ·- Como não?
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O Sr. Daniel Faraco - Não devemos esquecer um aspecto que
a participação do capital particular apresenta e que, se não é tão
importante para a solução do problema do petróleo em si, o é, entretanto, para a nossa vida econômica. Trata-se do incentivo que,
assim, se dá, no Brasil, à inversão de economias privadas na indústria. No Brasil, estamos muito pouco habituados a tais inversões.
O Brasil é um país em que ninguém inverte dinheiro em ações. O
povo ignora o que seja uma ação, muita gente jamais viu uma
ação.
O Sr. Mário Altino -

O caso é de falta de confiança.

O Sr. Daniel Faraco - Não; de falta de hábito. Num empreendimento como êsse, que vai, sem dúvida, mobilizar capitais gigantescos, que vai exigir novos capitais, creio acertadíssimo introduzirmos sistema já adotado, e muito bem adotado, em Volta Redonda, para estimular o emprêgo de economias de poupança privada
na indústria . Não alcanço porque isso possa trazer complicações ao
funcionamento da Petrobrás. De mim, tenho sempre grande ojeriza a t.ôda concentração de poderes econômicos e políticos na
mão do Estado. O sistema adotado no projeto, de certo modo, alivia
a situação. Dá outro sentido ao empreendimento. Socializa no bom
sentido. Não socializa no sentido de estatalizar, mas no de disseminar a propriedade de um empreendimento dêsse vulto por um
grande número de pessoas. Quer dizer: combatem-se os defeitos
da grande acumulação da propriedade, disseminando-a.
O SR. ODILON BRAGA - Responderei ao Deputado Faraco,
fazendo sentir que me parece delicado permitir-se a participação,
até mesmo de emprêsas brasileiras, sem risco de infiltração de influências estrangeiras. Teríamos, para isso, de elaborar dispo~
sitivos que talvez pudessem ser considerados irritantes, por envolverem a rigorosa discriminação, tal como existe nas leis atuais do
petróleo, de modo a separar as emprêsas organizadas no Brasil,
constituídas por sócios brasileiros e das emprêsas organizadas no
Brasil por sócios que não fôssem brasileiros. Quando estava em
vigor a lei sôbre nacionalização de bancos, por achar-me então no
cargo de Consultor Jurídico da Superintendência da Moeda e do
Créditu do Banco do Brasil, tive ocasião de observar as imensas dificuldades criadas por essa discriminação. Em cada reforma de
estatutos de qualquer banco ou casa bancária, constituia aborre-

-

340-

çido problema a análise minuciosa das subscrições. A fim de apurar se o acionista era ou não brasileiro, tornava-se indispensável
uma série. de exigências que não são compensadas pelas vantagens
a que alude o Deputado Faraco.
A economia particular poderá concorrer, mas, nesse caso, por
via de pessoas físicas ou tomando as pessoas jurídicas ações preferenciais, sem voto ou títulos dos empréstimos que sejam feitos.
Temos verificado, por experiência própria, que, ordinàriamente, a
economia privada não acorre à aquisição de ações e títulos de emprêsas de economia mista. Acredito que se, por felicidade, descobríssemos desde logo poderosas jazidas de petróleo, então sim, os
fücros seriam de tal maneira tentadores que haveria corrida no
sentido de sua procura. De modo que me parece mais conveniente,
pelo menos por ora, que fiquemos dentro de uma estrutura de ca·pital menos complexa. Nessa parte, entendo que o projeto Eusébio
Rocha se mostra preferível.
Permita-me V. Ex.ª um aparte.
O projeto governamental, quando cogita do capital que deve
ser subscrito por particularres, faz referência a brasileiros natos
ou companhias organizada:,o no Brasil .
O Sr. Daniel Faraco -

O Sr. Mário Altino - Nessas condições, não há necessidade de
verificar se os acionistas dessas companhias subsidiárias são brasileiros ou não.
O SR. ODILON BRAG~ - Há, porque poderão ser estrangeiros em maioria e até representantes dos trustes. Exatamente por
isso dei explicação, pois estava se partindo da afirmação de que
não convinha admitir a participação do capital estrangeiro na formação do Petróleo Brasileiro S. A. Insisto: na qualidàde de membro da Comissão de Elaboração do Estatuto do Petróleo, admiti a
participação do capital estrangeiro quando sujeita aos riscos da
pesquisa, porque teria de ~carretar inversões de dólares uma vez
que o transporte e o refino do óleo destinado ao consumo interno
ficassem em nossas mãos.
O Sr. Mário Altino - Mas êles não aceitarão assim, se não tiverem compensação no lucro.
O SR. ODILON BRAGA - Aceitariam, desde que lhes fôssem
oferecidas áreas mais extensas do que as fixadas pelo Estatuto do
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Petróleo é lhes fôsse permitido exportar o produto de suas jazidas,
depois áe garantido o abastecimento nacional. Aliás, em relação
ao Estatuto,do Petróleo, o que observei é que êle foi torpedeado por
fôrças convergentes: de um lado por aquêles que, movidos por sentimento nacionalista, que embora por vêzes exagerado, me parece
digno de todo o respeito, absolutamente não podiam tolerar a idéia
de admitir-se, sob condição alguma, a participação de emprêsas
estrangeiras na exploração do nosso petróleo e, de outro lado,
pelas emprêsas que esperavam um projeto mais favorável às suas
pretensões. Na verdade, o Estatuto do Petróleo nunca foi estudado
a fundo, a não ser por alguns poucos técnicos. t:le submete o petróleo a um regime, parecido com o dos serviços públicos explorados por via de concessão. E para impedir que as grandes emprêsas
pudessem apoderar-se de um número maior de , áreas, estabelece
que o mesmo concessionário não poderá obter mais do que cinco
concessões, ainda que em províncias diferentes.
O que nós, da Comissão de Estatuto de Petróleo, desejávamos,
era abrir -possibilidades, às emprêsas independentes, que são inúmeras nos Estados Unidos. Segundo se pode ver do relatório referente ao amplo inquérito realizado pelo Senado Americano, sôbre a economia do petróleo, há nos Estados Unidos trezentas e muitas emprêsas que vigorosamente atuam na exploração do petróleo,
sem qualquer vinculação com os trustes, ao contrário em conflito
com êles. Aliás, êsse conflito de interêsse entre as emprêsas independentes a ser chamadas majors, que são os trustes do petróleo,
figura entre os mais sérios problemas com que tem que se defrontar o govêrno americano. Trata-se de um conflito aberto e ardente,
tanto assim que as emprêsas que estão sendo admitidas agora no
México, em regime de parceria com o Pemex, são pelo comum emprêsas independentes.
O St. Mário Altino -

cia a isso.

O Dr. Pedro Moura havia feito rerên-

O SR. ODILON BRAGA - Lendo:
Perigos e omissão do projeto

18 :_ Merece destaque o ponto da Mensagem em que
o Govêrno se mostra alertado das dificuldades de ordem
técnica que um empreendimento de tal magnitude apre-
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sentará, na prática, "como problema de administração"
e aquêle outro no qual reconhece que nos falta experiência de direção e gerência de organização de tal vulto e
complexidade. Digno de nota e, por igual, que êle se confesse ciente dos perigos do "gigantismo burocrâtico" e da
importância capital da escolha dos homens que terão de
ficar à testa da Petrobrás.
O fato de tratar-se de uma "estrutura de coordenação" ou seja de uma holding não alivia, como pareceu aos
autores do projeto, o pêso das dificuldades que a Mensagem reconhece, porque não o distribui por emprêsas subsidiárias preexistentes, de seguros alicerces. Estas que vão
ser criadas pela emprêsa-mater, se forem mal organizadas e mal dirigidas, provàvelmente acumularão sôbre ela
as conseqüências de seus disperdícios e de seus erros,
quando não dos seus desastres.
Precisamente nessa parte da Mensagem transparece
um perigoso desconhecimento das realidades que efetivamente condicionam a vida da indústria e do comércio.
Deixa-se perceber que o projeto, não o projeto de lei, onde
há também manüestas imperfeições técnicas, mas o projeto que deveria preceder a organização da própria emprêsa nem sequer chegou a ser elaborado.
O que causa alarme a quem tenha rudimentos da
moderna ciência de organização industrial ou a experiência das surprêsa.s da organização empírica até de modestos estabelecimentos comerciais ou fabris, é que os
mentores do Presiqente da República tenham deixado à
improvização dos que vão dirigir a Petróleo Brasileiro
s. A. tudo que se relaciona com a sua organização e desenvolvimento. Se os diretores que vão ser escolhidos não
fôrem homens de capacidade excepcional, experientes e
conhecedores das PIBCuliaridades da indústria do petróleo,
ou não corresponderão a tão grave espectativa ou se transformarão em simples chefes de uma gigantesca e complexa repartição pti.blica, perigosamente atuando à margem do Código de Contabilidade e do Tribunal de Contas.
Se essa previsão vier a confirmar-se e se não descobrirmos, por sorte, novos campos produtivos mais ricos
do que os da Bahia, no fim do qüinqüênio nossa posição
será calamitosa, à luz dos argumentos do próprio Govêrno.
Tudo isso pondo-se de lado o risco da inflitração política, muito de temer ao aproximar-se a crise da sucessão
presidencial, quando no país infelizmente impera, mesmo
em altas órbitas administrativas, patente e assustador
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declínio de certas resistências c1v1cas e morais. Nem é
bom imaginar o que se poderá conseguir no campo eleitoral, com os bilhões de cruzeiros postos, sem maior contrôle, a livre disposição dos chefes da Petrobrás.
O CONSELHO NACIONAL DO PETRóLEO COMO
INCORPORADOR DA PETROBRAS.
19 - Visando a obviar tantas dificuldades, incertezas e ameaças, à Nação importa fundamentalmente:
a) - que se mantenha o projeto com a sua intenção originária, isto é, articulado com a legislação vigente,
o que exclui o caráter monopolístico que lhe pretende dar
o § 3.º do Art. 2. 0 do substitutivo Eusébio Rocha".

O Sr. Daniel Faraco -

Mas isso não está no projeto.

O SR. ODILON BRAGA - Não está no projeto do Govêrno,
mas está no substitutivo Eusébio Rocha.
O Sr. Amando Fontes - Aliás, se V. Ex.ª me permite - V.
Ex.ª é um antigo parlamentar - a proposição do nobre deputado
Eusébio Rocha não é um substitutivo, mas um projeto autônomo.
O SR. ODILON BRAGA - Então retifico; as referências que
tenho feito são ao projeto Eusébio Rocha.
Lendo:

"b) que se atribua ao C. N. P. o encargo de incorporar a Petróleo Brasileiro S. A., com assistência que o Govêmo venha a preferir, a fim de que não haja solução de
continuidade nos trabalhos em curso ou quaisquer providências que os possam desorganizar.
Não se compreende que o C. N. P. não tenha sido consultado, em caráter oficial, sôbre o programa a que alude
a Mensagem e sôbre a criação da Petróleo Brasileiro S. A.,
uma vez, que, ex-vi dos Decretos-leis ns. 395, de 29 de
abril de 1938, e 538, de 7 de julho do mesmo ano, que
o criaram, é êle o órgão supremo de consulta do Govêrno em tudo quanto se relacione com o petróleo".
Realmente, o projeto determina, no parágrafo único do

Art. 19:

O Presidente da República designará, por decreto, o
representante da União nos atos constitutivos da sociedade anônima".
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A impressão que se tem é de que o Govêrno vai confiar êsst>
encargo dificílimo ou a um homem só ou a alguns homens que sejam para isso escolhidos, os quais, terão, desde logo, à sua disposição, um bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros, que o § 2. do
Art. 3.º atribui à União. Com efeito, dispõe o § 2. 0 do Art.
4. 0 do Projeto:
"Fica o Tesouro Nacional, no caso previsto no parágrafo anterior, autorizado a fazer adiantamentos sôbre
a receita dos tributos e contribuições destinadas à integralização do capital da sociedade, ou efetuar operações
de crédito, por antecipação da receita, até a quantia de
Cr$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de
cruzeiros)".
Esta é a parte que considero mais digna de atenção dos senhores membros das Comissões reunidas. É o ponto que merece mais
importante, porque todos nós temos o maior interêsse em que a
Petróleo Brasileiro S. A. seja erguida sôbre bases sólidas e com
uma estrutura destinada a ~orná-la vitoriosa. O empreendimento,
por. sua ousadia, exige recursos e conhecimentos especiais, como
ainda terei ocasião de referir no correr da minha exposição.
Da omissão de não se J:+aver consultado o Conselho Nacional
do Petróleo ...
O Sr. Édison Passos -

v. Ex.ª dá licença para um aparte?

O Conselho Nacional do Petróleo, por sua função própria de
colaborador com o Presidente da República e seus assessores, aquêles que o auxiliam na colabpração dêsses projetos, foi ouvido inclusive o atual Presidente dê&se órgão, que fêz aqui uma exposição.
O SR. ODILON BRAGA -- O Presidente do Conselho Nacional
do PeLróleo, convidando pela~ Comissões reunidas, veio aqui e de·
fendeu o projeto em suas linhas gerais. Mas, posso informar a V.
Ex.ª que o Conselho Nacional do Petróleo, oficialmente, não tomou
conhecimento do plano do Gpvêrno, sôbre êle não foi ouvido.

o Sr.

Édison Passos -

fato, êle foi ouvido .

Isso é um aspecto formal, porque, de

O SR. ODILON BRAGA - Não é formal. Eu o considero aspecto da maior importância, porque foi o Presidente da República
mesmo que, ao criar o Conselho Nacional do Petróleo, lhe atribuiu
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uma função relevantíssima. Não me recordo das palavras, mas
basta relembrar o espírito da exposição que o Ministro Francisco
Campos redigiu por ocasião da criação do Conselho Nacional do
Petróleo, atribuindo-lhe tôdas as responsabilidades da solução do
problema do petróleo no Brasil. Afinal de contas, trata-se de um
órgão com doze anos de experiência, em contato com tôdas as nossas re~lidades no que diz respeito à pesquisa, à lavra e à industrialização do petróleo.
O Sr. Édison Passos - Se V. Ex.ª permite, devo dizer que consideru como tendo colaborado ...
O SR. ODILON BRAGA - V. Ex.ª assim considera, por achar
que, pelo fato de o Presidente do Conselho Nacional do Petróleo
haver apoiado o projeto, é de se presumir que o Conselho tenha
sido consultado.
O Sr. Édison Passos - Houve uma colaboração através dos
órgãos representativos dêsse Conselho, principalmente o seu Presidente, o Sr. Plínio de Catanhede.
O SR. ODILON BRAGA - Informações que obtive dentro do
próprio Conselho me convenceram do contrário.
O Sr. Édison Passos - Tivemos a opinião do Conselho Nacional do Petróleo, no seu conjunto, por seus técnicos e assessores.
O SR. ODILON BRAGA - Acredito muito pouco que o Conselho tenha sido ouvido, pelos motivos que vou, a segufr expor:

Lendo:
"Dessa omissão decorre, talvez, a muito notada ausência de dados concretos:
a) sôbre a nossa experiência em matéria de pesquisa e lavra de petróleo, tais como os referentes ao
"custo unitário" por quilômetro quadrado dos trabalhos
de levantamento topográfico, de mapeamento geológico,
particularmente estrutural, de prospecções geofísicas, sobretudo pelo método sísmico, e os de perfurações pioneiras ou de preparação para a lavra, que tanto poderiam esclarecer o Congresso e a opinião a respeito das realidades
da tarefa a que se destina a Petrobrás, no momento em
que se lhes vão exigir pesados sacrifícios.
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b) sôbre as áreas que terão de ser cobertas pela pesquisa de custo orçado em cinco bilhões de cruzeiros e a
sua relação proporcional com as incomuns dimensões de
nossas províncias sedimentares, a fim de divulgar-se o
alcance real da ação provável da Petrobrás;
e) sôbre as disponibilidades mundiais de equipamento material e de elementos técnicos a que teremos de
recorrer e seu custo previsível, e, por último;
d) sôbre a estimativa da receita a arrecadar das diversas fontes tributárias indicadas, acompanhada de cálculos e quadros comparativos que nos pudessem convencer do acêrto da escôlha das mencionadas fontes e nos
orientar quanto às repercussões que terão de produzir na
economia da Nação, no poder aquisitivo da nossa moeda
e no custo da vida, já quase insuportável.
20 - No tocante a êsses aspectos, o da ausência de
um programa seguramente concebido que justificasse o
montante de dez bilhões de cruzeiros prefixados no projeto e da expectativa de arrecadar-se quantia estimada
em dezesseis bilhões e duzentos e quarenta e sete milhões
de cruzeiros, com -µm excesso disponível de seis bilhões e
duzentos e quareljlta e sete milhões, aplaudo e apóio a
fundada crítica do Ministro Mário Bittencourt Sampaio".
O Sr. Édison Passos -

Desejo fazer uma ligeira observação,

se V. Ex.ª me permite.
O Ministro Mário Bittencourt Sampaio avaliou em 16 bilhões
de cruzeiros a receita resultante, digamos, dessa nova tributação.
Vários deputados, inclusive o Sr. Amando Fontes, tiveram oportunidade de fazer pequenas observações, sendo então retüicada
essa avaliação, pois S. Ex.ª verüicou que, por equívoco, havia incluído os 4 bilhões de cruzeiros correspondentes ao patrimônio a
ser incorporado à avaliação, que nada mais é do que extrapolação,
com margem de insegurança e incerteza muito grandes na avaliação mesma dessa tributação, que passaria a 12 bilhões de cruzeiros. Fiz também estudos a êsse respeito, quando se cogitou da lei
Eunápio de Queiroz, que fazia majoração um pouco menor de tôda
a tributação relativa aos nossos produtos de petróleo importado,
e cheguei à conclusão de q"tle era da ordem de grandeza o estudo
feito baseado na nova tributação de apenas 10 bilhões de cruzeiros
e não de 12 bilhões.
O Sr. José Guiomard -· Mesmo assim, ainda subiu muito.
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O Sr. Édison Passos - Não é muito? De 16 para 10, a redução

é muito grande.

O Sr. José Guiomard -

de cruzeiros .

Mas de 5 para 10, ainda há 5 bilhões

O Sr. Édison Passos - Quero apenas demonstrar que não
tem essH fôrça, êsse pêso, o argumento, no caso, de dizer que há
um excesso de tributação. São cêrca de 16 bilhões. Temos de considerar que uma grande parte é destinada ao "Fundo Rodoviário",
pois devemos intensificar a construção de estradas e, sobretudo,
cuidar da pavimentação. (Muito bem). Sabemos que pela pavimentação é que se obtém o barateamento do transporte; as estatísticas demonstram que é pela falta de pavimento, pelo desgaste
de material, enfim, que se observa o custo elevado do transporte
e não somente pelo consumo. O Ministro Mário Bittencourt Sampaio, acedendo concordou com êsse ponto, porque as estatísticas,
em números, comprovam-no. É, portanto, um equivoco que está
divulgado e que constitui um espectro que assusta a todos, o fato
de que uma pequena taxação sôbre o combustível vai agravar sobremaneira o já elevado custo do transporte rodoviário, quando
está provado, técnica e estatisticamente, que o fator principal do
aumento do custo reside na deficiência maior ou menor da via
de transporte, ou, vamos dizer em linguagem positiva e clara, da
pavimentação que estão a carecer as principais estradas de rodagem do Brasil. Essa pavimentação será obtida exatamente pelo
aumente do "Fundo Rodoviário" que é uma conseqüência dessa
tributação que estamos permitindo.

Mas o projeto não diz que essa tributação vai servir só para pavimentação.
O Sr. José Guiomard -

O Sr. Édison Passos - Pode servir para mil e uma coisas.
Agora, a lei já prevê, obrigatoriamente, que pelo menos dez por
cento do que toca ao "Fundo Rodoviário" serão destinados à pavimentação . Aliás, êsse programa de execução de pavimentação
já tem características definidas na lei; as estradas que têm tráfego
superior a quinhentos veículos por dia serão inicialmente pavimentadas.

O Sr. Mário Altino -

é positivo.

O Art. 3. do Projeto n. 0 1. 517,

-

O Sr. José Guiomard tação.
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Eu me refiro a êsse excesso de tribu-

O Sr. Mário Altino - Mas é precisamente isso. V. Ex.ª declarou que êle seria destinado ao petróleo e a outras coisas. Entre~
tanto, está aqui expresso no § 3.º dêste último projeto que 75%
se destinarão ao "Fundo Rodoviário" e 25 % apenas ao petróleo,
inicialmente .
O Sr. Édison Passos - Peço desculpas aos nobres Deputados,
porqul': o Presidente está se excedendo um pouco .
Dou a palavra ao Sr. Deputado Amando Fontes, que a havia
solicitado.
Em verdade, pareceria excessiva a importância de 16 bilhões de cruzeiros atribuída pelo Ministro Mário Bittencourt Sampaio aos impostos a serem arrecadados; mas
para efeito das necessidades de recursos para a Petrobrás, ela estaria certa, porque à Petrobr~s estarão incorporados, como capital
os bens atuais do Conselho Nacional do Petróleo, que estão calculados em 2 bilhões e 500 milhões de cruzeiros e que êle calcula
em 4 bilhões de cruzeiros. Assim S. Ex.ª tem razão, porâque, se
a sociedade é de 10 bilhões de cruzeiros, 4 bilhões serão realizados pelos bens já existentes e 6 bilhões de arrecadação, de modo
que haverá um excesso de arrecadação, como diz o Dr. Odilon
Braga.
Um Sr. Deputado -

O Sr. Édison Passos Um Sr. Deputado -

sidades de aplicação.

Aliás, não se podia presumir.
. . . para o capital fixo; para as neces-

O SR. ODILON BRAGA - O que se não pode contestar é que,
e dado o crescimento que ~se vem verificando no nosso consumo
de derivados de petróleo, a estimativa feita pode ultrapassar, não
pouco, as necessidades da PE~trobrás.
Aceitei, nesta parte, a ppinião do Ministro Mário Bittencourt
Sampaio, porque, durante muito tempo, foi êle o incumbido pelo
govêrno do General Dutra ele organizar a proposta do orçamento.
Assim, está êle em dia com todos os assuntos atinentes aos movimentos da receita e habituado a fazer os cálculos referentes aos
aumentos de impostos.Por i~so pareceu-me, que, pelo menos nessa
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parte, não poderia pôr em dúvida a sua autoridade. Entretanto, os
esclarecimentos prestados poderão modificar um pouco a cifra,
mas não excluem aquilo que é essencial - o argumento baseado
no provável excesso dos encargos reservados à Nação.
O Sr. Mário Altino - Tenho a impressão de que o Ministro
Mário Bittencourt Sampaio levou em conta para êsse cálculo também as contribuições a que se refere o projeto para os veículos automóveis e aviões. Entretanto, essas contribuições não constituem impôsto e sim empréstimo forçado, porque terão de ser
restituídas.
Mas o que está previsto é o capital da sociedade, a receita do plano.
Um Sr. Deputado -

O Sr. Mário AUtno -

Com repercussão inflacionária.

O SR. ODILON BRAGA - Vou prosseguir na leitura a que estava procedendo. Gostaria que meditasse bem sôbre esta parte o
deputado Faraco, que é mestre no assunto.
Lendo:

"A criação do Fundo Nacional do Petróleo, na forma
antes indicada, poderia aliviar sensivelmente os novos
encargos tributários lançados sôbre a Nação em hora difícil, quando a execução do Plano Lafer já a sobrecarrega e não pouco. Invertidas boas parcelas da arrecadação
anual no pagamento dos . juros e amortizações dos empréstimos que o Fundo poderia lançar para acudir as necessidades de numerário da Petrobrás, observando-se, do
mesmo passo, as sugestões mais de uma vez feitas pelo
Deputado Bilac Pinto, dariam enorme elasticidade às bases financeiras da emprêsa, tornando prescindível a sua
conversão em ações, assim como a dos títulos de crédito
por ela colocados".
Realmente, pareceu-me desde logo, muito rudimentar, pelo
sistema do projeto, o mecanismo de financiamento da emprêsa.
Arrecada-se o impôsto e faz-se o correspondente aumento de capital da Petrobrás para. emprêgo imediato. Creio que além do capital deveria haver outra fonte de financiamento ou investimento,
que conjugasse, num órgão que as comissões reunidas entendessem de criar, tal como o Fundo Nacional do Petróleo, do Estatuto
o produto dos impostos e dos apêlos às disponibilidades da econo-
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mia privada, de modo que parte das arrecadações recolhidas a êsse
Fundo, uma vez satisfeitas as necessidades imediatas da Petrobrás, pudesse servir como quota de pagamento dos juros e amortizações dos empréstimos cobertos pelo público, dando assim lU··
gar a novas inversões. Aí sim, caberiam repetidos apêlos à economia particular, sob a forma de empréstimos voluntários, com boa
renda. Porque, como disse, de passagem no comêço de minha exposição, as grandes emprêsas de petróleo incluem em regra, no
círculo das suas subsidiárias do plano que poderíamos chamar de
concentração horizontal, bancos e outras instituições de investimento. Uma das maiores surpresas que tive ao tomar conhecimento do relatório referente ao inquérito realizado no Senado
Americano, sôbre o problema do petróleo, foi a de verificar que há,
nos Estados Unidos, na dependência ou a serviço da indústria do
petróleo, cêrca de 40 mil bancos e de 700 companhias de seguros.
Achei realmente assombroso êsse dado, mas, compreende-se a sua
razão. As emprêsas de petróleo não podem deter grandes importâncias inertes. A medida que acumulam enormes disponibilidades, sentem a necessidade de colocá-las em i:>.egócios de máxima
segurança e flexidez; há o-qtras ocasiões em que seu programa
exige novos e vultosos suprimentos que ultrapassam suas reservas,
seus lucros retidos, tornando-se então necessário rápido apêlo a
disponibilidades bancárias i,e ao mercado de títulos. Dai a conveniência referida pelo Gener;:i.l Juarez Távora, na sua notável exposição feita perante as com~ssões reunidas, de se articular ao sistema do projeto um órgão de investimento ou de financiamento.
Por êsse motivo é que tomo a liberdade de solicitar aos membros
da comissão o exame taml:;lém dessa parte do problema, que me
parece relevante.
1

O Sr. Coelho de Souza - Mas êsse órgão, se V. Ex.ª me permite poderia empregar êssi,es recursos em outras finalidades que
não a do petróleo?
O SR. ODILON BRAGA. - Empregar, própriamente, não. Poderia, porém, aplicá-los em valores de liquidez segura e imediata,
tais como letras do Tesouro e outros títulos a que, em regra, as
emprésas comerciais e industriais recorrem, em determinados momentos, quando dispõem de folga de disponibilidades. Em suma,
títulos e valores de liquidação rápida. Convém assegurar a êsse
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órgão certa possibilidade de aplicação, mas sempre com o objetivo
de secundar, financeiramente, a ação da Petróleo Brasileiro S. A.

Lendo:
"A conseqüência de maior efeito porém, seria a da
dispensa da contribuição estabelecida pelo Art. 9.º do
projeto, declaradamente inconstitucional e de manifesta
inconveniência".
É

aquela a que me referi ainda há pouco.
"A observação do que ocorreu com as obrigações de
guerra aí está a dizer-nos que os acionistas, por subscrição forçada, particularmente de pequenas quantias, não
conservam seus títulos, dêle dispondo por qualquer preço,
com abalo para as suas cotações e grandes vantagens
para os especuladores.
21 - Confiar ao Conselho a incumbência de organizar e incorporar a Petrobrás, será, segundo suponho,
tranqüilizar a Nação quanto à normalidade do emprêgo
das enormes importâncias cuja movimentação terá de
preceder o funcionamento da holding oficial. Por mim
chegaria ao ponto de impor-lhe que contratasse especialistas para projetar a referida organização, principalmente os seus aparelhos de contrôle de gastos e de eficiência.

Se, para projetar a pequena Refinaria de Mataripe, teve o
Conselho o cuidado de contratar um homem como G. S. Stribling
Snodgrass, que, durante a guerra, dirigiu, nos Estados Unidos, o
Departamento de Refinarias da "Petroleum Administration for
War", provàvelmente saberá escolher os mestres que planegem
uma Petrobrás destinada a coroar-se de pleno êxito. Porque muito
mais delicado e importante é reunir e sistematizar os complexos
fatores de que há de resultar a vida de um ser econômico de inteligência e ação, da índole de uma holding, do que os elementos integrantes do conjugado mecânico de uma refinaria de petróleo .
Tais são as considerações que, no meu modo de ver, devia fazer
perante as Comissões reunidas.
Como os dignos Srs. Representantes da Nação puderam observar, eu me coloquei num terreno absolutamente sereno, ao examinar a matéria.
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Procurei trazer-lhes, de cabeça fria, os frutos de minhas reflexões e da minha experiência, dessa maneira evitando a polêmica, por demais prolongada, sôbre a natureza da solução a adotar.
Já é tempo, creio, de passarmos da polêmica para a ação. E, no
momento em que o Govêrno nos proporciona projeto capaz de
servir de base à solução do candente problema - cujos lineamentos são aceitáveis - não devemos hesitar em aprová-lo, com
as modificações sugeridas pela nossa inteligência e pelo nosso patriotismo, a fim de que, sem tardança, antes do têrmo do qüinqüênio previsto, possa a Nação rejubilar-se com a descoberta de
grandes estruturas petrolíferas em seu imenso território sedimentar, de capital importância para o seu progresso e para a sua
independência e segurança. (Muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE mular perguntas?

Os Srs. Deputados desejam ainda for-

O Sr. Coelho de Souza - Acha o eminente Dr. Odilon Braga
que o substitutivo Euzébio Rocha, do qual sou um dos signatários, escoimado daquele exclusivismo, a que f êz referência, atende melhor aos nossos interêsses do que o projeto governamental?
1

O SR. ODILON BRAqA - Estou inclinado a adotar essa opinião, se o projeto governi:t.mental fôr mantido como veio do Catete. O projeto Eusébio Roçha simplifica a organização da Petróleo
Brasileiro S. A. e exclui, de modo radical, a possibilidade da infiltração estrangeira. Temc:is todos de considerar, principalmente
os dignos representantes da Nação que compõem as comissões
reunidas, o sentimento hoje difundido pelo País, de que devemos
tentar, com recursos próprios, a solução do magno problema. Seria violentar êsse sentimento, que é evidente, que é um dado de
realidade, querer resolvê-lo, como faz o projeto governamental,
por processo complicado e de duvidoso nacionalismo. Com o correr do tempo, acredito, ur.p. exame mais sereno e aprofundado da
matéria fará com que as comissões reunidas venham reconhecer
no Estatuto do Petróleo a melhor das soluções, uma vez que o Estatuto não exclui, mas, pelo contrário, comporta quer a do Govêrno, convenientemente modificado, quer a do projeto Eusébio
Rocha. Basta a atenta leitura do seu primeiro capítulo, para verificar-se que êle institui o monopólio estatal, sob a forma de ser-
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viço público do petróleo, sem estabelecer qualquer sistema obrigatório para a sua execução, adimitindo os diferentes sistemas em
uso. O autor da exposição que o acompanha, porém, manifestou,
por mais de uma vez, suas preferências pela solução agora lembrada: a da sociedade de economia mista.
Penso ter respondido, satisfütàriamente, ao ilustre Deputado.
O Sr. Amando Fontes - Exatamente. O relatório de V. Ex.ª
me pôs na idéia a solução através da sociedade de economia mista.
O SR. ODILON BRAGA - Tive ocasião de ouvir, de mais de
um dos seus leitores, que no seu decorrer, o relator como que se
manifestava inclinado a defender ponto de vista diverso daquele
contido no Estatuto. De fato, o que mais me interessava, e na qualidade de Presidente e relator da Comissão do Estatuto do Petróleo examinei, era reservar o mercado interno à exploração de sociedades de economia mista, a fim de dar-se, dêsse modo, forma
ostensiva e legal à ação do Estado na esfera econômica do petróleo. Não creio que, como aqui sustentou o Ministro Bittencourt
Sampaio, os grandes trustes operem à margem dos governos dos
países a que servem. O Ministro Bittencourt Sampaio fêz crer que
se pode dissociar trustes e governos na Inglaterra e nos Estados
Unidos. A meu ver - já tive oportunidade de o declarar - isto
não mais se dá. Realmente, as grandes holdings de petróleo são,
hoje, verdadeiras agências oficiais, que num outro plano, - no
das competições econômicas - atuam à margem das reservas e
dificuldades que caracterizam a ação de govêrno a govêrno. Não
devemos ter ilusões quanto a êste ponto, mas estar certos de que,
na maioria das vêzes, há perfeita coincidência de propósitos entre os governos dos Estados Unidos e da Inglaterra e as grandes
holdings que fazem sua política de petróleo em tôdas as latitudes
e longitudes do globo. Na Petrobrás, devemos ver o Brasil defendendo, sem disfarces, o seu mercado e suas jazidas de petróleo.
O Sr. José Guiomard - Os fatos do presente estão corroborando com o ponto de vista de V. Ex.ª.
O SR. ODILON BRAGA O SR. PRESIDENTE O Sr. Daniel Faraco -23-

Muito obrigado.
Ao encerrar a sessão ...

Sr. Presidente, peço a palavra.

-
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Tem a palvra o nobre Deputado Da-

O Sr. Daniel Faraco - Sr. Presidente, antes de encerrarmos a
presente sessão, desejo pedir a V. Ex.ª, como um dos relatores do
projeto na Comissão de Economia e incumbido como estou de redigir o relatório, que declarasse encerrado, no que diz respeito às
Comissões de Transporte e de Economia, o ciclo dos depoimentos
sôbre o assunto.
Todos nós, que passamos longas horas ouvindo mestres eminentes, que aqui trouxeram seus esclarecimentos, bem avaliamos
o grande valor que essa colaboração representou, para que o Congresso se pronuncie sôbre matéria de tão alta relevância, com plena consciência. Sabe V. Ex.ª, Sr. Presidente, que sou ouvinte incorrigível e até mesmo insaciável. Gosto, realmente, de ouvir, para
me esclarecer - e creio que desta minha "doença" compartilham muitos membros dêste órgão técnico. Todos os depoimentos
oferecidos se justificaram plenamente e até se poderia sustentar
a conveniência de continuarmos ouvindo maior número de auto-·
ridades neste setor. Somm;, entretanto, um órgão político e em
tudo deve haver uma medida.
A esta altura, já esta;mos devidamente esclarecidos quanto
aos fatos fundamentais que condicionam o problema do petróleo
e sua solução no· Brasil .
O empenho das duas Comissões em ouvir técnicos não foi,
infelizmente, bem compreendido por todos. V. Ex.ª, Sr. Presidente,
vai permitir-me um desabafo muito razoável: lamento, sobretudo,
não tenha sido êsse empen:q.o compreendido pela imprensa oficiosa,
que não perdeu oportunidade de lançar, sôbre as duas Comissões,
principalmente sôbre a de ~conomia, a pecha de estar protelando,
desnecessàriamente, a aprovação do projeto. Ora, não somos uma
Câmara aprovativa e queremos ter, efetivamente, consciência de
nossas responsabilidades .
Temos resistido, até com certo heroísmo, às numerosas solicitações que nos têm sido dirigidas por parte de elementos categorizados, desejosos de aqui expor seus pontos de vista.
Ainda hoje, apreciamos vários membros das duas Comissões
- fomos consultados particularmente - requerimento que o ilustre Deputado Artur Audrá desejava encaminhar às mãos de V.
1

•
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Ex.ª, S1·. P1·esidente, no sentido de que ouvíssemos expos1çao .de
renomado técnico sôbre a questão do xisto betuminoso e V. Ex.ª
sabe com que dor de coração nos vimos na contingência de manifestar-nos contràriamente ao pedido.
De mim, desejo dizer que estou, desde já, em condições de dar
início à redação do relatório, para o que, entretanto, parecem-me
imprescindível duas providências:
1.ª - que se faça a publicação de todos os depoimentos em
um volume, com uma urgência que deverá superar as reconhecidas deficiências materiais da Câmara. Como o problema do petróleo merece todos os sacrifícios de todos nós, brasileiros, do funcionalismo da Casa, do patriotismo dos membros da Mesa, podemos esperar um tour de force de cada um no sentido de que esta
publicação se faça dentro de dias.

2.ª - Que a douta Comissão de Justiça se manifeste sôbre a
constitucionalidade do projeto - questão fundamental. Surgiram
arguições de inconstitucionalidade e elas devem ser examinadas.
Não vou esperar - e creio que meus ilustres companheiros de
Subcomissão me acompanham - o pronunciamento da Comissão
de Justiça para dar inicio à redação, porque, realmente, êsse trabalho já vem sendo feito e longas horas passamos· curvados sôbre
o problema. Quero, porém, desde agora varrer minha testada. A
Nação está aí, atenta. O Brasil é constituído de homens inteligentes, que não irão acolher o primeiro grito, ainda que dado por jornais oficiais ou que se dizem oficiosos.
Deixo, pois, bem claro que não temos perdido tempo até agora.
Temos dado, isto, sim, o melhor de nós neste trabalho que, embora
seja grande o prazer de ouvir tão ilustres depoentes, é. sobremaneira cansativo. Terá notado V. Ex.ª, Sr. Presidente, que, conforme a hora avança, mingua o número de membros presentes. É
efetivamente, um tanto heroico destinar quatro horas, cada dia,.
à discussão atenta dêste importante tema.
Procedemos como devíamos proceder nós, os membros das
duas Comissões - de Transporte e de Economia. Seríamos, a meu
ver, indignos de nossas responsabilidades se agísséinos, nesta matéria, com açodamento, se quiséssemos resolver o problema apenas
com as nossas luzes, tão-sómente para evitar as críticas injustas
que nos atiram.
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Cumpre acentuar, também, a nossa constante disposição de
nos cingirmos estritamente ao indispensável. Ouvimos grandes
técnicos de várias correntes - sôbre êste ponto, ao menos, suponho, ninguém pode acusar-nos de preferências injustificadas e com grande dor devemos suspender agora as audiências de especialistas. Afinal, como acentuou o Ministro Odilon Braga, é
mister superarmos a fase de polêmica, aliás já superada na hora
em que o Presidente Dutra tomou a decisão relativa à questão das
refinarias e dos petroleiros, e entrarmos na parte concreta.
Estas, Sr. Presidente, as considerações que tinha a fazer e
que me levaram a tomar o tempo da Comissão.
O SR. PRESIDENTE - Consoante o Sr. Deputado Daniel
Faraco deixou transparecer, já havia um entendimento entre os
Presidentes das duas Comissões - de Economia e de Transportes
- no sentido de que, com a conferência do Dr. Odilon Braga, ficasse encerrado o ciclo das exposições de especialistas, com as
quais deviam êstes órgãos reunidos obter elementos capazes de os
habilitar a manifestar-se (~, por assim dizer, orientar o plenário
ein sua decisão final.
Referiu-se S. Ex.ª a certa falta de apoio ou mesmo a crítica
por parte do que chamou ci.e imprensa oficiosa, quanto a esta atividade tão interessante e -úftil, em última análise, para o país, de
iniciativa da Comissão de Economia, com a colaboração da Comissão de Transportes - da qual tenho a honra de ser o Presidente. Relativamente a ês1;e particular, devo dizer que, de certo
modo - é meu ponto de vista - divirjo de S. Ex.ª. Na minha opinião, o consenso geral, quer da Câmara dos Deputados, quer da
opinião pública, é francamente favorável à nossa orientação. Uma
observação ou outra sôbre êste ou aquêle detalhe constitui a exceção que confirma a regra por mim enunciada. O consenso geral
está apoiando, aplaudindo ~:t orientação das duas Comissões reunidas e compreendendo, portanto, a alta finalidade de nossos
trabalhos.
V. Ex.ª, aliás, tem muito mais autoridade do que tôda a impren&a oficial para pronunciar-se a respeito.
O Sr. Daniel Faraco -

O SR. PRESIDENTE -- Finalmente, atendendo ao apêlo e às
ponderações do nobre Depqtado Daniel Faraco, declaro encerrado
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êste ciclo de nossos trabalhos com chave de ouro, pela exposição que acabamos de ouvir ...
O SR. ODILON BRAGA -

Obrigado a V. Ex.ª.

O SR. PRESIDENTE - . . . dêsse grande brasileiro, dêsse
notável estadista que é Odilon Braga.
Se algo pudesse acrescentar, como apreciação ou julgamento,
quanto à exposição de S. Ex.ª sempre brilhante - brilhante como
sua personalidade - seria no sentido de salientar, e, assim mesmo, de modo incompleto, que S. Ex.ª se manifesta com independência, com superioridade, com patriotismo e, sobretudo, com
absoluta lealdade, procurando aconselhar e orientar. S. Ex.ª diz
o que sente e pensa visando, de maneira elevada, o bem coletivo,
a grandeza do Brasil. Receba o Sr. Ministro Odilon Braga nossos
sinceros agradecimentos e os mais calorosos aplausos. (Muito bem.
Palmas).

Levanta-se a sessão.

EXPOSIÇAO DO SR. ROMULO DE ALMEIDA*
Assistente econômico da Presl.dêncla da República

O SR. PRESIDENTE -

Está aberta a sessão * .

Na última reunião conjunta das Comissões de Economia e de
Transportes, ficou assentado o encerramento do ciclo das exposições de técnicos e especialistas no setor do petróleo. Abriuse, no entanto, em conseqüência de deliberação da Comissão
de Transportes, com o gentil assentimento da Comissão de Economia, uma exceção, no sentido de que ainda ouvíssemos o
economista Rômulo Almeida - figura destacada, autoridade
no assunto, personalidade conhecida e admirada no setor da
economia, em nosso País. O Dr. Rômulo Alnieida ocupa cargo de alto relêvo junto ao Govêrno, tendo colaborado, de maneira específica e eficientemente, na confecção do projeto de
lei em debate na Câmara.
Tem a palavra o economista Rômulo Almeida.
O SR. ROMULO ALMEIDA - Sr. Presidente e Srs. Deputados, inicialmente, declaro ter sido para mim grandemente honroso o convite para fazer uma exposição perante as Comissões de
Economia e de Transportes reunidas, convite que representa para
o modesto técnico, uma das oportunidades mais importantes de
sua humilde vida pública.
Agradecendo as generosas referências do Sr. Presidente com
relação à minha pessoa, direi que possuo um único título: o de me
haver dedicado ao estudo dos problemas de nossa terra, conseguindo conhecê-la em todos os seus quadrantes geográficos.
A diretriz nacionalista do projeto

Isto pôsto, Sr. Presidente, passo, preliminarmente, a transmitir aos Srs. Deputados uma idéia do clima político e das diretri*

Reunião realiza.da. em 5 de março de 1952, às 15 horas. -

Presidente, Eclison Passos.
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zes que orientaram a preparação do projeto referente à Petróleo
Brasileiro S. A.
Ao iniciar sua gestão, já trazia o Sr. Presidente da República
um dossier a respeito do petróleo, começando, então, a consultar
numerosas personalidades e a recolher novos documentos relacionados com o problema.
Tendo exercido, desde os primórdios da nova gestão do Presidente Getúlio Vargas, função, sobretudo de assistente econômico,
posso dar testemunho da preocupação de S. Ex.ª - preocupação
diária - no sentido de não deixar se eternize a discussão em tôrno
do assunto, sem que se atinja, em tempo útil, uma solução na
escala adequada. Concebeu o Sr. Getúlio Vargas a escala adequada como aquela capaz de permitir ao Brasil, em curto prazo, integral capacidade de auto-abastecimento em petróleo.
Havia, entretanto, um pressuposto político no estudo da questão e que consistia e consiste no compromisso, na fidelidade do
Presidente Getúlio Vargas à solução nacionalista do problema.
O Presidente da Repúplica, tal como manifestou na Mensagem, conhece perfeitament1~ o risco efetivo da ação e da pressão
dos grandes trustes internacionais do petróleo, embora S. Ex. a distinga os riscos efetivos do~ ricos fictícios, porque na sua experiência de homem público e até na sua experiência humana, sabe
muito bem que nada desm,oraliza mais os riscos efetivos do que
os perigos fictícios que se levantam e dêles distraem as atenções.
Em que consiste a sol11ção nacionalista do problema do petróleo? - pressuposto afirmado e reafirmado pelo Presidente Getúlio Vargas, e a que êste i::irojeto está, no meu entender, inteiramente fiel. Que significa, afinal, solução nacionalista do problema
do petróleo? - A solução ~acionalista do problema do petróleo é
produzir petróleo e não slo~7ans, fórmulas e discursos. E essa solução nacionalista é, também, produzir petróleo em benefício da
economia do País, ou seja, em benefício da elevação do padrão
de vida do nosso povo, porque segundo a filosofia econômica do Presidente Getúlio Vargas, aquêle que, por igual orienta os debates no Congresso Nacional, a política econômica se
volta não para motivos ostensivos de segurança e, muito menos,
de agressão, mas para a melhoria dos níveis de vida de nossas populações.
1
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Para produzir o petróleo em benefício da economia nacional,
ou seja, em benefício da melhoria dos níveis de vida do povo, um
requisito sem dúvida, era e é essencial - o de que o petróleo se
produza sob o contrôle nacional. Ao falarmos em contrôle nacional num problema de tamanha relevância no sistema econômico
- problema-chave - chegamos, naturalmente, à identificação de
contrôle nacional, como contrôle pelo Estado. A solução nacionalista do problema do petróleo é, portanto, a produção do petróleo
em benefício do povo e sob o contrôle do Estado Brasileiro.

Colaboração de técnicos e especialistas
Para a realização, no entanto, dêsses princípios, fazia-se mister examinar tôdas as sugestões encaminhadas à Presidência da
República e já do conhecimento público. Era preciso estudar as
indicações úteis de várias idéias e concluir por uma fórmula operável, porque é imprescindível seja ela operável, esteja dotada dos
característicos financeiros e técnicos que a tornem operável, para
que possamos, tranqüilamente, aceitá-la como capaz de satisfazer, não simplesmente o sentimentalismo destes, o preconceito
daqueles, o entusiasmo de alguns, mas, realmente, ao objetivo de
produzir petróleo na escala adequada às necessidades do País .
Foi, pois, com o empenho - que ninguém, neste País, tem
mais do que o Presidente Getúlio Vargas - de encontrar solução
nacionalista para o problema do petróleo, ainda que respeitando
a dignidade pessoal de altas personalidades que acolhem outra solução - foi com essa diretriz, com êsse critério, que S. Ex.ª mandou elaborar, por um grupo de técnicos, fazendo-me ouvir previamente diversas autoridades no assunto, o projeto em tela.
Infelizmente, meus Senhores, não me foi possível - porque
o tempo é limitado, os afazeres são muitos e se declarou a urgência para apresentação, naquele momento, da proposição - ouvir
tôdas as pessoas que poderia e, provàvelmente, deveria ter ouvido.
Devo declarar, entretanto, que ouvimos, por indicação ou com autorização do Presidente Getúlio Vargas, personalidades de nosso
conhecimento e confiança, pertencentes a tôdas as correntes. Outras, chegamos a procurar, sem que as tivéssemos encontrado,
porém, em tempo hábil. Mas, uma vez que o projeto era de respon-
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sabilidade do Presidente da República, S. Ex.ª considerando-se informado com os depoimentos de autoridades representativas de
diferentes setores, julgou que não haveria mal na apresentação
imediata do projeto, por isso que certas razões de ordem social indicaram a conveniência de que se não postergassem seu lançamento.
Houve quem estranhasse não se tivesse feito inquérito público,
não se tivesse ouvido abertamente conselhos a respeito do projeto,
mas a estranheza não cabe.
O maior número de objeções levantadas contra o projeto incide, exatamente, sôbre dúvidas, a meu ver, oriundas, simplesmente, de equívoco quanto à suposta influência que os trustes poderiam exercer através de minguadas quotas de capital de pessoas
de suas relações, na Petrobrás. O espírito de tais objeções mostra,
claramente, que a opinião nacional temia e teme essa interferência. E o Govêrno, muito prudentemente, evitou, por essa razão, a
prévia publicidade do projeto, a qual determinaria, naturalmente,
um jôgo de pressões, um jôgo de influências, o que só faria prejudicar a solução nacional~sta do problema.
Assim, o projeto foi elaborado sob a orientação pessoal do
Presidente Getúlio Vargas, ouvindo relatórios diários dos trabalhos
realizados e das consultas feitas e hoje não se precisa mais estabelecer mistério a respeito de sua elaboração.
Coube-me o encargo, penoso, mas, que me honrou muitíssimo,
de coordenar êsse trabalho. Levei-o a efeito com a colaboração de
numeroso grupo de técnicps, entre os quais dois se encontram
aqui presentes e tenho a Siitisfação de apresentá-los aos Senhores
Deputados: o Sr. Soares Pereira - funcionário na primeira fase do
Conselho Nacional do Petróleo, economista distinguido, que foi
uma espécie de assistente $"eral para os aspectos econômicos e financeiros do anteprojeto; e o Eng. João Neiva de Figueiredo ilustre geólogo, de alta qualificação, com grande experiência no
setor do petróleo, em tôdas as etapas do problema, que conhece,
no Brasil e no estrangeiro. Além dêsses elementos, devo citar o
Engenheiro Plínio Cantanpede, Presidente interino do Conselho
Nacional do Petróleo, repl,ltado ademais como técnico de organização.
Manifestou um dos expositores aqui, estranheza pelo fato de
o projeto não ter sido enc~minhado ao plenário do Conselho Na-
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cional do Petróleo. Já apresentei a razão por que assim se procedeu. Devo, entretanto, declarar que não só o Presidente do Conselho, mas ilustre membro dêsse órgão, representante do Estado
Maior, foram consultados a respeito do anteprojeto. E, já que falamos em Estado Maior, quero acrescentar que a proposição foi
elaborada através de suas doze minutas sucessivas, com a audiência constante do Gabinete Militar da Presidência, ou seja, do
Conselho de Segurança .Nacional.
Na seleção dos depoimentos e dados que nos cumpriu manejar no sentido da elaboração do projeto, oferecidos dia a dia, ao
julgamento do Senhor Presidente· Getúlio Vargas, partimos, consoante já revelei, necessàriamente, do pressuposto político da solução nacionalista.
Foram levantadas objeções e críticas relativamente à eficácia
do projeto para atingir o contrôle do Estado, requisito essencial
à solução nacionalista, chegando-se mesmo a qualificar de criminosa a fórmula escolhida. Até hoje, não percebi o sentido exato
dessas objeções, que me enchem de tristeza, porque nelas vislumbrei incompreensão exatamente no pequeno setor da corrente nacionalista, a cuja tendência o projeto procurou dar realidade legal.
Encheram-me de tristeza, outrossim, tais objeções porque, a mim,
só me ocorreu, como explicação, não fôra eu o homem capaz talvez a decadência mental prematuramente me tivesse vencido
a pequena fôrça da inteligência - para realizar, tecnicamente,
êsse requisito fundamental da solução nacionalista .
.Meus Sen,hores, não estou manifestando mágoa. Pelo contrário, expresso a grande satisfação com que nós, humildes técnicos, trabalhando como pedreiros, no máximo, como mestres de
obra, neste edifício arquitetado pelo Presidente Getúlio Vargas,
observamos o interêsse de tôdas as correntes de opinião a respeito
dêste magno problema nacional. Realmente, constitui motivo de
profunda satisfação verificar que se tenha criado o clima propício
na opinião nacional e que essa consciência palpita nas duas Casas
do Congresso. Nossa missão no momento, é conduzir essa consciência para uma fórmula legal operável - repetindo expressão
de que há pouco me servi.
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Dimensões do problema

A fim de definir o sentido geral do projeto, parece-me indispensável estabelecer seu dimensionamento, esclarecer qual a nossa
concepção acêrca do seu tamanho.
Sr. Presidente, hã uma previsão do Conselho Nacional do Petróleo, na base da taxa de crescimento do consumo dos combustíveis líquidos, nos últimos anos, segundo a qual, em 1955, a demanda de produtos de petróleo atingirá 252.000 diários. Atualmente, a taxa de consumo é de 120.000 barris. Acentuei bem a demanda, porque, efetivamente, pode ocorrer que o consumo se situe
abaixo dessa cifra, se certas circunstâncias, como dificuldades internacionais, de fornecimento ou a nossa escassez de divisas essa escassez já se faz sentir êste ano - se um ou outro dêsses fatôres ou os dois conjugados opuserem uma barragem à demanda.
Como disse, nossas necessidades cambiais já se manifestaram.
Gastamos, no ano piissado, 200 milhões de dólares com a importação de produtos de petróleo, correspondentes a 4 bilhões de
cruzeiros, e, êste ano, os importadores pediram cambiais na base
de 260 milhões de dólares, tendo o Ministério da Fazenda dificuldade em satisfazê-los, t~nto assim que já se iniciou campanha
visando ao aperfeiçoame],1to dos métodos de combustão e outros
tendentes a economizar o combustível, porque se prevê, exatamente, a impossibilidade de atender à demanda no decorrer do
ano de 1952. Ora, os 250.000 barris - do consumo previsto pelo
Conselho Nacional do Petróleo para o ano de 1955 - corresponderão a uma importação de cêrca de 9 bilhões de cruzeiros, feitos
os cálculos aos preços vig·entes agora e considerados os produtos
na mesma estrutura atuai de artigos refinados. Se, porém, em 1955,
conseguíssemos refinar o óleo para tôdas as necessidades nacionais de petróleo, o dispêridio em divisas se reduziria a cêrca de 6
bilhões de cruzeiros, considerando-se os cálculos sempre nas bases
atuais. A tendência dos preços de importação do petróleo é para
alta, embora em menor escala do que a verificada internamente
e mesmo para outros produtos básicos vindo do exterior. :mste é,
porém, o dado fundamental, o dado de partida. Apenas, acho muito
adequado declarar, perante as Comissões, que procuramos ser modestos e prudentes; não quisemos adotar a estimativa de 250.000
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barris para 1955, adotamo-la para 1956. Restringimos, assim, em
20 % o problema, na base dos nossos cãlculos no ano de 1956, se a
estimativa do Conselho Nacional do Petróleo prevalecer.
Examinemos, agora, as probabilidades de que a estimativa
da demanda do Conselho do Petróleo prevaleça, isto é, 250.000 barris, em 1955.
Ninguém ignora o fato de que o Brasil está crescendo. A taxa
de crescimento no consumo de combustíveis líquidos no Brasil tem
sido espetacular. Era, durante os anos de 1949 e 1950, de cêrca
de 20 a 22 % e, no ano passado, baixou ligeiramente, por certo devido às dificuldades que já começaram a acenar no mercado internacional. Caiu então, para 19,3%. Trata-se de taxa correspondente a demandas acumuladas no passado? Não. As demandas
acumuladas já se venceram. O caso é de demanda corrente. E
trata-se de taxa artificial ou passageira? Nada indica que o seja.
O Brasil aumenta de população segundo uma das taxas mais elevadas do mundo: 2,4, aproximadamente. Depois, o crescimento
da produção industrial no Brasil, está atingindo a taxa de 4 a
5% anual, verdadeiramente fabulosa. Ora, o crescimento da indústria, representando, também a concentração dos processos técnicos industriais, significa um aumento do consumo de combustíveis liquidas mais do que proporcional, porque a tendência na
concentração da indústria é sempre para a substituição de tôda
energia física pela energia mecânica. Além disso, temos um fato
novo, que se deve à Lei Joppert: o extraordinário desenvolvimento
do parque rodoviário do País. Só no ano passado importamos perto
de 100.00 veículos a motor, ou seja, quase 20% do parque preexistente, provàvelmente mais do que 20 % do parque útil, se dermos baixa nos veículos inutilizados pelo uso.
Ao lado destes fatos que indicam o enorme aumento do consumo de combustíveis líquidos, eu desejaria apresentar mais dois
fatôres da maior relevância. Um dêles é que, no nosso balanço de
energia, a lenha e o carvão vegetal ainda representam cêrca de
80%. Note-se que a percentagem cada ano aumenta. Por outro
lado, pela observação doméstica, pela observação municipal, verifica-se que todo ano se agrava a carestia da lenha e do carvão vegetal. Trata-se mesmo de um dos grandes problemas de política
nacional de energia, ao qual - devo dizer - o Presidente Getúlio
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Vargas está devotando especial atenção. O problema, entretanto,
também apresenta dificuldades técnicas muito importantes sobretudo pela dispersão. Ora, a tendência é naturalmente para a substituição dêsse tremendo coeficiente de energia florestal por combustíveis mais leves, de maior poder calorífico e energético e, principalmente, muito mais baratos.
Meus senhores, ainda há outro fator de extrema importância,
um fator dinâmico por excelência, um fator que está atuando a
olhos vistos, na economia nacional, um fator que, denunciado aqui
por alguns estudiosos, não passou despercebido aos .técnicos da
Comissão Econômica para a América Latina, quando fizeram um
excelente estudo sôbre a economia nacional. :S:ste fator é a elevação dos salários. A elevação dos salários tem determinado, em
virtude da relação entre o custo da energia mecânica e o custo
da energia humana - o custo do trabalho - a tendência para a
energia mecânica. Daí ser muito acentuada a propensão para o
uso de tôdas as espécies de energia mecânica. Portanto, a conjugação de todos êstes fatôres da demanda em perspectiva de combustíveis líquidos, de energia elétrica e de carvão só nos pode convencer de que seja persistente a taxa de crescimento atual. O Conselho Nacional do Petróleo tem razão: nós os técnicos, se erramos,
foi apenas para que a dem11nda não possa ser satisfeita. Se assim
fôr, o que acontecerá? O carro do progresso no Brasil terá de frear
a sua marcha. Esta a real posição do problema.
'

Inversões necessárias
Agora meus senhores, equacionar e solucionar êste problema
dimensionado na base de 2fi0 mil barris, em 1955 ou 56, o que significa modesta ou prudentiemente em têrmos de inversão? Significa aproximadamente - :poderíamos dizer até com têrmos mínimos, se desejassemos atingir a plena autonomia econômica em
matéria de petróleo - uma inversão de 25 bilhões de cruzeiros, na
base dos números norte-americanos. Na base dos números canadenses representaria um pouco mais. E' claro que poderia representar menos, se tivéssemos muita sorte, como também poderia
representar mais, se a sorte não nos acudisse nos primeiros anos
dos investimentos previstos. E' evidente que não há ser humano
capaz de prever exatamente o montante da inversão em pesquisa,

-

367 -

e perfuração. A respeito dêste dado norte-americano que forneci,
devo esclarecer: a inversão em tôda a integração vertical da indústria do petróleo, desde a pesquisa até a distribuição, por barril-dia
é da ordem de 5. 000 dólares. Note-se que esta inversão, em grande
parte, é uma inversão histórica, quer dizer inversão de dólares que
hoje valem menos. Dêstes 5. 000 dólares por barril-dia, 2. 500 dólares se destinam à pesquisa, perfuração e produção do cru .
O número canadense a que me referi é de 2.800 dólares só para
pesquisa e produção do cru. Torna-se extremamente importante
fixar êste número porque o Canadá é apontado, sobretudo pelos
trustes, como país que documenta os grandes resultados do sistema das concessões, porque ali os trustes tiveram enormes lucros e o Canadá se teria beneficiado amplamente. Esqueceram-se,
entretanto, os informantes de que aquêle país tem estudos e trabalhos sôbre petróleo que datam de 50 anos. Isto vem apenas entre
parênteses. O importante do ponto de vista econômico, para nós, é
fixar a cifra canadense, simplesmente porque se trata de cifra
nova, de cifra recente.
Meus senhores, devo apresentar também os números mais
favoráveis, mais otimistas. A inversão para a produção do cru, na
Venezuela, é de 1.300 dólares apenas, em vez de 2.500. Trata-se de
inversão em números históricos, quer dizer inversão em dólares
feita através do tempo, dólares que também se desvalorizam. De
qualquer maneira é uma inversão extremamente baixa. Mais
baixa ainda é a inversão da Arábia Saudita que foi a menos de
mil dólares por barril-dia. Estou apontando os dois casos típicos
de campos petrolíferos excepcionalmente férteis. Na Arábia Saudita, desde a pesquisa até a produção do cru, a inversão é extremamente baixa. Lá se descobriu um poço que é o mais rico do
mundo, absolutamente excepcional. Ora, é desejável que consigamos o mesmo sucesso que a Arábia Saudita e a Venezuela, mas
não podemos partir contando com isso.
Devo dizer que o Sr. Presidente da República optou por um
esquema financeiro que assegurasse a realização do projeto, mesmo
numa base menos otimista. Está claro que, se fôrmos bafejados
pela Providência Divina e, logo aos primeiros trabalhos dos campos da Amazônia, do Maranhão, do Piauí, do Paranapanema e
do desenvolvimento das perfurações na Bahia, onde a tarefa é de
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maior prioridade, visto tratar-se de delimitar, de saber com quanto contamos ali, se tivermos sorte - repito - a Nação contará
com possibilidades de atender mais amplamente às necessidades
do País e de ampliar o programa do petróleo, para exportar se fôr
demasiado para a desejável expansão do consumo nacional, que,
ainda mesmo de 250. 000 barris diários, em 1955, continuará a
ser um baixo consumo per capita.
Portanto, nosso problema é expandir ao máximo o consumo
de combustíveis líquidos produzidos no País, ou produzir para exportar o excedente das necessidades nacionais e, assim, ganhar
dólares, ganhar divisas tão essenciais ao desenvolvimento do País.
E' sabido que, quanto mais uma nação ganha suficiência econômica, mais necessita do intercâmbio, porque mais aumenta sua
demanda de bens de produção especializados e também a propensão para o consumo de confôrto de luxo, com a elevação dos níveis
de vida, resultando, dos dois lados, em maior demanda de importações.
Dimensionando o prolíJlema em 1956, em vez de em 1955, em
250.000 barris diários de cipnsumo nacional, se aplicarmos o coeficiente de 5.000 dólares pqr barril-dia, precisaríamos, como disse,
de 25 milhões de contos. Temos, atualmente, no Brasil, em inversões de tôda natureza, em petróleo, cêrca de seis milhões de
contos, contando as inversões particulares. Qual a diferença? Dezenove milhões de contos. Há inversões que estão sendo feitas nos
serviços de distribuição e resultarão em ampliar o parque presente numa certa margem. Vem, então, o projeto governamental
estabelecer novos recursos líquidos no mínimo de 8 milhões de
contos. A êstes 8 milhões de contos, teríamos de acrescentar os
lucros das refinarias, da frota petrolífera e do oleoduto.
O luçro das refinarias
É preciso que tenharq.os cautela quanto a um produto que,
no meu entender, tem sido objeto de um equivoco não raro persistente, não raro incompreenslvelmente persistente: supor que os
lucros das refinarias farão o milagre de ampliar, atender à pesquisa, além de ampliar o parque de refino para as necessidades
do País, depois de renovar as mesmas refinarias, que constituem
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inversões de alta taxa de amortização, seja pelo desgaste do material, seja pela rápida absolência tecnológica da indústria da refinação. Basta dizer que a refinação de um barril-dia requer, aos
preços atuais, nada menos de mil dólares, ou seja, 20 contos. A de
Mataripe foi além do duplo. Os preços estão subindo. Portanto,
não precisaria fazer o cálculo para apresentar aos Srs. Deputados qual seria o custo da refinação integral das necessidades
nacionais de combustíveis líquidos, na base de 250. 000 barris
diários. Só isto corresponde a um mínimo de 5 milhões de contos.
Está evidente que os lucros das refinarias, a começar de 1954 ou
1955, não chegam - desejo frisar bem - não chegariam para
realizar, na melhor das hipóteses, nem a metade da ampliação
necessária do parque de refinarias. O resto tem de ser suprido.
Não prevemos, entretanto, uma refinação integral de 100 %; o projeto prevê uma refinação de cêrca de 80 % das necessidades. Isto
por motivos de ordem técnica, pela impossibilidade de atender,
no nosso sistema de refinação a curto prazo, a tôda a gama de produtos de petróleo. Aliás, a respeito de refinarias; há outros equívocos, inclusive o resultado do fato de que nem todos examinam
a estrutura do mercado brasileiro de .refinados e percebem a tendência para o crescimento do consumo de óleos e de produtos de
natureza industrial, o que representa, em têrmos rentáveis, para
a refinaria, menor lucro.
Quero deixar bem claro que o projeto do Presidente Getúlio
Vargas não afasta as possibilidades, não descrê dos lucros das refinarias; ao contrário, conta com êles como uma das parcelas da
estrutura de recursos, por isso que, daquele saldo de necessidades
de 19 milhões, o Govêmo prevê que ao mínimo de 8 milhões seria
preciso acrescentar os lucros das refinarias. E o resto? O resto, na
medida das necessidades e na medida das possibilidades técnicas
de inversões, também está possibilitado, quando não assegurado,
na estrutura financeira do projeto. :i!:ste é que é o ponto fundamental.

Recursos e esquema financeiro
Alguns críticos consideraram que o projeto do Govêmo apresenta recursos demais. Ora, essa suposição é, a meu ver, auspiciosa, porque todo o pressuposto da campanha antinacionalista
-24-

-

370 -

é que o Pais não tinha capacidade financeira para resolver substancialmente o problema do petróleo brasileiro. O eminente Ministro do Tribunal de Contas, Dr. Bittencourt Sampaio, estimou
as receitas, segundo a estrutura do projeto, em 16 milhões de cruzeiros. Quero crer que S. Ex.ª tenha computado também a receita
que se deriva, para ampliar, como é imperioso, o Fundo Rodoviário Nacional. S. Ex.ª não leva em conta a parte que se deriva para
o Fundo Rodoviário Nacional, é que também não considera o fato
de que a incidência de maiores taxas, sobretudo em produtos
de procura elástica, tenha o resultado econômico de reduzir a demanda dêstes mesmos produtos. Se a estimativa do eminente Ministro se tornar uma realidade, teremos de tirar duas conclusões.
A primeira é que o consumo de combustíveis líquidos aumentou
além da taxa que havíamos previsto e, então, as necessidades do
problema nacional do petróleo aumentaram na mesma proporção, pois que as previsões financeiras do projeto foram feitas em
função de uma concepção, de uma dimensão do problema, de uma
previsão das necessidade~ financeiras. Se estas necessidades aumentam, é providencial, ie o próprio projeto prevê que, automáticamente, as receitas do plano do petróleo se elevem à medida das
maiores necessidades nacjonais para esta produção básica.
Com efeito, o Ministro Bittencourt Sampaio baseia sua estimativa na manutenção da taxa constante de 20 % de aumento
do consumo, o que daria, para 1956, 300.000 barris de produtos
refinados por dia .
A segunda conclusão que pode explicar uma estimativa maior,
a estimativa otimista do Ministro Bittencourt Sampaio, é que o
Brasil tenha elevado de tal sorte o seu padrão de vida nestes 5
anos, que, mesmo com a riepressão da demanda suntuária prevista
no projeto, tenha crescido também de forma impetuosa a demanda dêstes produtos. Assim, está também automàticamente justificada a medida tributária e a coleta de maiores recursos para investimento num setor fundamental como o petróleo.
Ainda de referência aos recursos para a solução do problema
do petróleo nacional, algumas objeções foram levantadas por personalidades muito categorizadas. O eminente Dr. Odilon Braga,
apesar de fazer vários elogios à mensagem e ao projeto, inclusive
ao realismo com que, na lJrópria mensagem, se lembram as difí-
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culdades técnicas da implantação do mecanismo proposto, estranha o que chamou "o primitivismo do sistema de financiamento
da Petrobrás". Disse S. Ex.ª que não se compreende como estabelecer uma grande massa de recursos que podem exceder as necessidades, ou eventualmente, ser inferiores a estas mesmas necessidades. Dentro da mais ortodoxa posição financeira, S . Ex. a
está perfeitamente certo. Também os recursos de capital devem
ser disputados na base da sua utilidade marginal. Pode acontecer,
entretanto, que o excedente de recursos seja mal aplicado no petróleo, por ser superior à capacidade técnica de inversão em dado
momento, enquanto esteja faltando em outro setor fundamental
para a vida brasileira. É perfeitamente procedente - repito esta crítica. Entretanto, não tem razão de ser a sua segunda critica, no sentido de que é intolerável o Art. 11, que contraria dispositivo constitucional. Não tem razão - repito - esta segunda
crítica. Posso compreendê-la do ponto de vista legal, embora esteja
o projeto baseado em consultas que fizemos, inclusive ao Consultor Geral da República. Acredito mesmo que uma análise de bom
senso afaste completamente, a meu ver, esta critica, mesmo do
ponto de vista jurídico. Encarando-a sob o aspecto financeiro, verifica-se que a verdade é que S. Ex.ª denunciou como êrro aquilo
que era a correção natural pelo próprio projeto ao ponto que lhe
mereceu a primeira critica. O que é que se estabeleceu pelo Art. 11?
Que, se os recursos a que se refere o artigo anterior ultrapassarem
a quantia que permita a integralização do montante do capital
referido no Art. 3.º, o Poder Executivo poderá, caso o excesso nãoseja essencial ao desenvolvimento do problema nacional do petróleo, incorporá-lo a outros fundos ou entidades especiais, criados por lei e destinados a investimentos básicos ao desenvolvimento econômico do Pais. Está aqui a válvula de segurança para
o desvio financeiro eventual de um excesso de recursos, a .fim de
se atingir a plena sanidade financeira que, com muito boa fospiração, o eminente Dr. Odilon Braga desejou ver no Projeto. Para
êste fim, aqui se encontra o Art. 11. Apenas o jurista traiu o financista, inquinando de inconstitucional aquilo que, de maneira
alguma, nos pareceu, nem aos juristas consultados, merecer a
observação do Dr. Odilon Braga, visto que se trata de transferir os
excedentes de recursos, não para orçamentos paralelos, mas para
orçamentos previstos em lei e para fundos ou organizações espe-
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ciais previstos em lei. Isto, em virtude de que? De um dispostitivo legal que será adotado no pleno gôzo da soberania legislativa
do Congresso. Não vejo, portanto, por que seja ilegal. Como economista digo apenas que êste dispositivo ·é realmente o exigido
para impedir qualquer desperdício de fundos do petróleo. Devo
.di.zer que outro dispositivo desta lei também evitará automàticamente tal desperdício. Refiro-me ao que determina que os recursos sejam colocados nos bancos oficiais. Qual a função dos bancos
oficiais? Orientar os recursos de investimento da Nação, de acôrdo com as maiores necessidades públicas e privadas. De modo que
bastaria isto para assegurar a sanidade financeira do esquema de
recursos da Petrobrás, se em dado momento houvesse recursos excedentes. Entretanto, volto a referir que o Sr. Presidente Getúlio
Vargas considerou que, se o projeto não apresentasse um volume
de recursos que realmente pudesse atender a um programa min,imo respeitável, a solução nacionalista estaria prejudicada, seria
comprometida por qualquer fracasso inicial nas inversões em pesquisa. e lavra, o que levaria a uma capitulação, a um recúo ou a
um retardamento. Por putro lado, devo advertir ao Senhores
Deputados sôbre um por~to realmente fundamental na economia
do petróleo: a indústria dp petróleo é talvez única, neste particular;
tem vivido na base do autofinanciamento; é uma economia de
grandes imprevistos e de natureza expansiva que, mesmo nos
grandes trustes, como o difl Standard Oil of New Jersey e o da Shell,
se desenvolve mais na base do autofinanciamento que na do mercado financeiro comum. Esta característica realmente importante foi levada em conta, pelo Projeto. Não é fácil à indústria petrolífera levantar os recµrsos de que necessita, mesmo nos Estados Unidos, embora se trate de uma organiZaÇão de poder financeiro e político do vulto do da Standard OU of New Jersey.
Ora, que diremos da situação do Brasil, que diremos de uma
holding oficial no Brasil, se essa holding não se provê de uma
massa de recursos o problema exigindo solução substancial, nem
também por aquêles que espreitam as possibilidades de influir
internamente no Brasil e de conquistar concessões para os grandes trustes internacionais.
Outra objeção, no que toca aos recursos, feita pelo eminente
Ministro Bittencourt Sam,paio, cujo inteligência brilhante sempre
mereceu as minhas maiores homenagens e cuja autoridade finan-
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ceira, na qualidade de Ministro do Tribunal de Contas, além de
ser um fato que todos acatamos é um pressuposto legal, é a de
que declarou S. Exª - o projeto, relativamente aos recursos financeiros da Petrobrás, era inflacionário.
Devo dizer aos Senhores que essa objeção foi a que mais
me surpreendeu como técnico.
·
Na verdade, depende da maneira de se interpretar a frase.
Não há nenhuma inversão, não há nenhum gasto que não contenha em si a tendência inflacionária. Mas isto de ser inflacionário no balanço geral da economia do país, num período dado,
é coisa inteiramente diferente. Evidentemente que qualquer inversão tem essa tendência inflacionária, sabem muito bem os economistas. Se assim fôsse, não teríamos nenhuma inversão, porque
tôdas as inversões levam por sua natureza essa fôrça inflacionária.
Não tem sentido, por conseguinte, semelhante alegação. Quando,
em conseqüência do investimento dado, se determina uma aceleração do processo inflacionário tradicional no país ou se gera uma
fôrça inflacionária nova, só nesse caso teria sentido a objeção.
A êsse respeito-· cumpre-me confessar - procurei, modestamente, rever os meus pobres conhecimentos da matéria e não consegui compreender o que desejava dizer o eminente Ministfo
Bittencourt Sampaio.
Claro está que as inversões em petróleo vão reclamar uma demanda de mão-de-obra qualificada, de mão-de-obra técnica. Essa
mão-de-obra é escassa no Brasil. Preciso se torna, entretanto, considerar ser tão escassa essa mão-de-obra, que não existe mercado
onde buscá-la. Assim, o problema consiste, antes do mais, em preparar a mão-de-obra e em contratá-la, em boa parte, no estrangeiro. Exige também materiais. E, demandando uma e outra coisa,
retira poder aquisitivo de outras fontes que necessitariam também; direta ou indiretamente, de mão-de-obra e de materiais. ·
Eis aí o financiamento justo e não inflacionário, na solução do
problema.
O projeto não representa um esquema semelhante a outros
já adotados com a melhor inspiração, mas sem bases financeiras,
apenas com tabelas de despesas sem previsão da receita, resolvendo-se afinal com o deficit orçamentário ou com o crédito bancário, um e outro apelando para o redesconto, e o redesconto para
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a "guitarra". Que fêz o projeto? De acôrdo com as determinações
expressas do Presidente da República, cumpria atender a êste requisito fundamental: financiamento são, financiamento inatacável. O projeto satisfez, em tênnos quantitativos, em têrmos numéricos, em têrmos financeiros, a êsse requisito fundamental, exigido pelo Presidente Vargas. Mais que isto. O projeto foi além.
A tributação proposta

Já declarei que meu papel foi apenas de coordenador. Considero até ridículo se procurar autoria pessoal em documento dessa
magnitude, documento público de grande envergadura. Mesmo
trabalhando em setores de muito menor responsabilidade, sempre
trabalhei em equipe, revendo minhas idéias, minhas opiniões e minhas expressões e apresentando-as como hipóteses de trabalho,
para o debate dos meus colegas e técnicos. Por isso, posso dizer,
sem vanglória, que, na minha opinião, o projeto realiza ainda
grande plano financeiro, estranho ao problema do petróleo. É que
representa combate fron~al ao suntuário. Se analisarmos o consumo suntuário, o consumo não essencial, um dos vícios de nossa
formação cultural, verific.~aremos que isto constitui um dos grandes fatôres de drenagem estéril dos recursos da economia nacional.
A êsse respeito, o projeto atende, não apenas ao financiamento do petróleo, mas produzirá certamente reflexos indiretos
no sentido de desencora~ar o consumo suntuário. Estimará, assim, o encaminhamento das rendas individuais para a formação
de economias e para as ~nversões úteis na produção nacional, do
que resultará a elevação do "dividendo nacional", ou seja o crescimento dos nível! de vitj.a de nosso povo.
A objeção de algumf!.S pessoas de que os atributos aumentariam a carestia da vida, parte de outro equfvoco: o de generalizar
que o impôsto indireto grava sempre o custo da vida.
Realmente, o impôsto indireto grava o custo da vida quando
incide sôbre as bare necessities, as necessidades essenciais, aquelas que compõem o quadro da vida popular, sôbre as quais se faz
o cômputo regular do índice do custo da subsistência .
Mas, Senhores, uma das formas clássicas de combate à inflação, portanto à elevação do custo da vida, é a mojoração dos im-
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postos indiretos sôbre as coisas não essenciais, sôbre as coisas que
não significam o consumo essencial do povo. Por quê? Por uma
razão muito simples. Porque a demanda dos artigos não essenciais
determina a procura de inversões na produção de tais artigos, portanto um deslocamento de inversões que poderiam ser aplicadas
na produção do essencial.
Isto não é novidade. Trata-se de ponto pacífico na política
financeira de qualquer país, ainda mesmo os de maior capacidade
industrial, como os Estados Unidos, onde os artigos de luxo são
taxados muito mais elevadamente que no Brasil. Não preciso relembrar o exemplo da Inglaterra.
Quais os artigos de consumo popular gravados pelo projeto?
Os seguintes: cerveja em Cr$ 0,20; aguardente, em Cr$ 0,20
e os produtos de perfumaria, de preço acima de Cr$ 7,50, também
em Cr$ 0,20 até atingirem o preço de Cr$ 10,00 e em Cr$ 1,00
quando entre Cr$ 10,00 e Cr$ 20,00, aproximadamente.
Eis os artigos de consumo popular gravados. Nenhum, seguramente, entra no cômputo do custo da vida; nenhum deixa de
suportar êsse leve ônus.
Agora, quais os artigos taxados altamente? Aquêles que se
distanciam do nível do consumo essencial das populações.
Releva, portanto, acentuar aqui, inclusive, o carâter social
que o Presidente Vargas fêz questão de dar ao esquema da coleta
de recursos financeiros consubstanciado no projeto. Fora disso,
o que há é que todos aquêles que se acham vinculados à economia do petróleo e necessitam dos combustíveis líquidos, são chamados a colaborar, sob a forma de uma elevação estudada prudentemente, no impôsto único, do qual três quartas partes são destinadas ao Fundo Rodoviário.
Os que possuem veículos automóveis a motor de explosão ou a
motor diesel, precisando de combustível, mais perderiam pela impossibilidade eventual do suprimento dos combustíveis líquidos
do que pelo pequeno sacrifício agora determinado pelo projeto com
o objetivo de resolver, no menor prazo, o angustioso problema nacinal do auto-abastecimento nacional de combustíveis líquidos.
Mesmo êsse sacrifício, a que se convocam os proprietários de
veículos a motor, foi calculado em têrmos progressivos, isto é, de
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acôrdo com o bom princípio da justiça fiscal, numa escala de um
para cinco, levando-se em conta também o uso privativo ou o uso
comunitário dos veículos, e ainda o tempo de uso.
Não quero dizer com isto, meus senhores, que haja defeitos
na estrutura tributária. Se houvesse mais tempo, todos poderíamos
melhorar essa estrutura. Aqui, porém, advirto - se me permitem
- sôbre o perigo do protecionismo. Nada há maior inimigo do bom
que o ótimo, é o ditado do bom senso popular. Realmente devemos aperfeiçoar as coisas, mas, se pretendermos conseguí-las 100%
perfeitas para lançá-las, mister se faz esperemos a eternidade, que
é a nossa esperança de perfeição.
Não há, portanto, ônus para o povo. Existe ônus sôbre os setores de economia, que têm interêsse vital no problema e sôbre
todos aquêles que manifestam, evidentemente, capacidade tributária para concorrer para o petróleo. Constitui isso um simples
processo de economia no consumo, tão útil no País, na atual fase
inflacionária .
Devo frisar, Senhore~, que esta, aliás, foi a grande surprêsa
de todos os que consideravam ser o Brasil incapaz financeiramente
pai;~ uma arrancada respeitável em matéria de petróleo.
Capital privado

Meus senhores, para alcançar essa massa de recursos, o Presidente Vargas apelou para uma subscrição compulsória de títulos
de organização estatal. Nêsse ponto, levantou-se outra objeção que
também, data vênia, não µte parece fundada. É a de que, através
da faculdade atribuída à iemprêsa de admitir a subscrição do capital privado, dentro dos limites rígidos estabelecidos pelo projeto, pudessem eventualmente os trustes estrangeiros, ou quaisquer outras influências nefastas, pôr o pé, a mão, o ôlho, ou o
que seja, sôbre o petróleo e dessa maneira turbarem, incapacitarem o Estado no contrôle da Petrobrás.
Antes de mais nada, cumpre mostrar - e na medida de minhas fôrças já o fiz - que se impõe a mobilização de recursos prevista pelo projeto com um mínimo, mínimo êste já calculado na
base das previsões da capi=tCidade do investimento, quer dizer, de
programas maduros que permitissem inveistimentos adequados
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e produtivos e não esbanjamentos de dinheiro. Assim, foi calculado o mínimo. Já demonstrei a necessidade dêsse mínimo de recursos financeiros. Basta completar dizendo que, para obtê-lo, era
indispensável lançar mão da contribuição dos proprietários de veículos movidos a motor, e que essa, a única fórmula encontrada, foi
mobilizar êsses recursos, que apresentarão, no qüinqüênio, nada
menos de Cr$ 2 .100. 000. 000,00. A tributação pura e simples se
acharia na órbita do poder municipal, embora alguns governos de
Estados, ante o que representa para a economia geral o programa.
rodoviário, hajam também taxado veículos automóveis.
O Presidente considerou, porém, ser necessário respeitar estritamente os têrmos da Constituição, não se entrando na esfera da
tributação municipal, apesar de sugestões várias, que justificavam o estabelecimento do impôsto extraordinário pela premência
do problema do petróleo e pelas circunstâncias internacionais.
O Presidente Vargas achou que deveríamos nos afastar desta
solução e procurar outra. A única encontrada foi a da tomada compulsória de ações ou obrigações.
Convém dizer que, embora seja formado em direito e tenha
exercido a advocacia, há seis anos estou aposentado das funções
de jurista. Absolutamente não tenho a mais mínima autoridade
no particular. Mas ao ver dos consultores, inclusive do Consultor
Geral da República, não existe inconstitucionalidade nesta solução, visto que se inclui entre os poderes da União o de estabelecer
as normas gerais do direito financeiro e, entre as suas obrigações, a de manter o equilíbrio do sistema monetário e econômico
nacional. E não há possibilidade técnica de conservar êsse equilíbrio, sem fixar normas de tributação, inclusive, até, os limites
da taxação, portanto os limites da transferência de recursos dos
contribuintes para o Estado, em tôdas as esferas de competência
tributária.
Embora tenha horror a qualquer coisa que possa parecer erudição, pois sou homem que se preocupa só em pisar na terra e meditar sôbre os fatos, desejo dizer que nesse ruidoso debate entre
os planejadores e os homens da livre emprêsa, ficou pacífico, e
foi proclamado pelos corifeus da iniciativa privada, que o Estado
neoliberal moderno não pode abrir mão, de maneira nenhuma,
do contrôle monetário que implica no contrôle da moeda e do
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crédito, das finanças públicas de um modo geral, e do comércio
exterior.
Não preciso, portanto, apresentar documentos mais definitivos, por constituir ponto pacífico entre os estudiosos da economia e das finanças modernas. Não posso conceber que os Constituintes de 46 estivessem alheios a um debate que se tornou público
exatamente naquela época, pois começou no ano de 1944. Portanto, minha inteligência a respeito do texto constitucional é a
de que nas suas normas, estão implícitos precisamente os poderes essenciais para que o Estado soberano possa exercer a sua incumbência fundamental, como diretor da economia do País, e
especialmente possa efetuar o contrôle monetário, inclusíve o fiscal, naquilo que é relevante para o equilíbrio econômico-financeiro.
Não há, portanto, inconstitucionalidade. Os recursos se tornavam necessários. A solução era esta.
Qual o inconveniente que apresenta esta solução? Meus Senhores, várias sugestões' de personalidades das mais destacadas
e das mais credenciadas na corrente nacionalista do petróleo manifestaram suas opiniões ao Presidente Vargas, indo muito além
nessa convocação do capi~l particular para a solução do problema
nacional do petróleo.
Houve quem lembrasse difundir ações por todos os operários
com o objetivo precípuo de fazer com que o máximo de brasileiros,
o máximo de homens integrados na vida nacional, participassem
do problema, o sentissem no próprio bôlso, fôssem chamados a
pensar sôbre êle continuamente e a amadurecer a opinião militante do País, no sentido da solução de assunto de tal sorte fundamental para o nosso futuro.
Sobretudo as dificuldades técnicas para a realização dessa
idéia - e não havia temor de influências estranhas através dela
- infundiram receio no Presidente Vargas, homem absoluta e
quase agressivamente fiei à política nacionalista do petróleo. S.
Ex.ª, repito, sabe distinguir os perigos reais dos fictícios, e, com
a sua experiência, não ignora também que as fórmulas baseadas
nestes de nada valem para a solução dos problemas públicos. Essa
atitude perseguida de temores é a da virtude encarcerada, bela
talvez, mas inútil. É preciso correr alguns riscos indispensáveis,

-

379 -

inestimáveis, que são da vida, uma vez que na lei se elimine tecnicamente, como fêz o projeto da Petrobrás, a possibilidade de
assumirem êsses riscos qualquer escola, qualquer proporção que
represente risco real, efetivo e ameace a solução do problema.
Através da coleta dos recursos dos proprietários de veículos,
ao cabo de cinco anos, na medida em que a Petrobrás, isto é, o Govêrno considere prudente, conseguiremos dois bilhões e cem milhões de cruzeiros, aproximadamente, distribuídos entre quatrocentos a quinhentos mil acionistas no território nacional.
Há os que temem que, por meio da subscrição voluntária ou
da compra dêsse títulos, possam os trustes exercer qualquer influência sôbre a Petrobrás.
O eminente Dr. Odilon Braga, homem amadurecido no trato
do problema, um dos brasileiros mais respeitáveis e em quem
admiramos a sinceridade com que se bate por outra tese, o Dr.
Odilon Braga, não percebendo que prevê o projeto o capital privado,
sobretudo em vista da captação de recursos oriundos dos proprietários dos veículos motores, considera êsse dispositivo inútil, porque, influenciado por certas opiniões, supõe também se destinar
o artigo à capicitação do capital estrangeiro. E' o ilustre Dr. Odilon
Braga quem diz que, para êsse ·fim, o dispositivo é inútil, pois o
capital estrangeiro não vai entrar na Petrobrás.
Senhores, a hipótese de que o capital estrangeiro entrasse
para a Petrobrás é a mesma de que êle contribuísse com capital
para o Govêmo brasileiro gerir conforme as conveniências da economia nacional.
Vou enumerar vários contrôles de que se cerca a Petrobrás, os
quais anulam têcnicamente qualquer perigo nesse particular. Em
primeiro lugar, convém ressaltar um ponto importantíssimo: a
Petrobrás se inicia com capital 100% da União Federal brasileira.
E por que isso? Entre outras razões, para que a União constitua
a emprêsa, a União estabeleça a sua estrutura, a União firme a
sua política.
Todos os homens afeitos às organizações tanto públicas como
privadas sabem a importância da demarragem, sabem o quanto
é importante o período inicial de uma emprêsa. Então, tendo cem
por cento de capital nas mãos e apenas a faculdade de ceder as
suas ações, a Petrobrás, ou seja, o Govêrno as cederá na medida
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que seja conveniente, ou prudente, aos seus interêsses e aos interêsses nacionais.
Isso a mim, à minha pobre intelig·ência, me parece óbvio, a
menos que possamos admitir, aqui, o pressuposto de que o Govêrno,
o Poder Público, os agentes da União, não atendam aos interêsses
nacionais. Mas, Senhores Deputados, tal pressupôsto é, logicamente, perigoso ao extremo já que nos leva a concluir melancolicamente que não há solução que esteja imune à influência dos
trustes internacionais. Não podemos admitir tal coisa, não somente por amor à lógica como também pelo respeito à própria dignidade nacional. Se não confiarmos na dignidade dos representantes do Poder Público brasileiro estaremos negando confiança à
nossa própria gente para gerir os seus destinos.
Além disso, meus Senhores, tôdas as medidas de fundamental
importância para a política da holding oficial são previamente
submetidas ao Conselho Nacional do Petróleo ou ao Presidente
da República. Não há nenhuma alteração estatutária que possa
ser feita pela própria Pet'robrás, sem a aprovação dos órgãos oficiais de formulação e de qecisão da política do petróleo. Quaisquer
financiamentos de maior parte e, expressamente, tais financiamentos feitos no estrangeiro, todos são submetidos à chancela
oficial. Além disso, o Presidente da República nomeia todos os diretores executivos, e, dentre êstes, o Presidente da Petrobrás, que
tem o poder de veto sôbre tôdas as deliberações do Conselho e da
própria Diretoria.
No Conselho, quando êste funcionar na sua plenitude, haverá
nove membros. Dêsses nove, sete são representantes do Podei' Público e dois, somente, poderão ser eleitos pelo capital particular.
Quando êste capital atingir 7,5% e 15% do capital social, o que
está sob o contrôle do Poder Público, porque é o Govêrno quem
cede ou não as ações, quem dá obrigações ou dá ações, conforme
os interêsses da política oficial do petróleo e as conveniências do
financiamento da Petrobrás. Tenho a impressão de que não bastaria mais nada para provar que qualquer risco, o mais leve e o
mais remoto, está tecnicamente anulado no projeto.
Vamos ver, entretanto, qual a possibilidade de influência eleitoral do capital estrangeiro: uma emprêsa nacional subsidiária
de uma companhia estrangeira poderá ter o máximo de quatro
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mil contos de capital com direito a voto, se a Companhia, conforme disse, achar conveniente: isso num capital total de dez milhões
de contos, ou seja quatro por mil (4/1.000). Para perfazer 7,5%
do capital, são precisas quase duzentas emprêsas dessa categoria,
cada uma entrando com quatro mil contos. Mas, meus Senhores,
esta hipótese faria com que qualquer truste, o mais poderoso do
universo - a Standard Oil, vamos supor - tivesse de aliciar um
exército de testas-de-ferro - coisa inédita na história dos negócios em tôda parte do mundo, coisa só mesmo concebível em teoria, ou no mundo das alucinações, não há ressalva válida, não há
vínculos comerciais suficientes que permitam a manutenção de
contrôle sôbre êsses testas-de-ferro.
A opinião pública estaria vigilante: não vejo, não posso conceber - talvez seja uma questão de inferioridade mental - tal
mecanismo dessa demoníaca conspiração dos trustes que me faz
até lembrar, no caso da Petrobrás, o velho horror colonial ao gringQ, que era considerado, pela nossa gente, como um super-homem
ou um ser demoníaco. Êsse delírio do medo pueril ou do patriotismo ingênuo, quando vão da solerte exploração de abusões cívicos
traz-me também à lembrança aquêle pitoresco conto de Monteiro
Lobato - o do espião alemão na florescente cidade de Itaóca. Por
mais que o espião se exasperasse: "I am English", todos os eruditos atribuíam êsse seu desespêro a um dialeto incompreensível da
Westphalia e por mais que as autoridades policiais da Paulicéia
mandassem dizer que o homem era inglês mesmo e que a Embaixada Britânica estava furiosa, Itaóca se sentiu na necessidade de
não dar o braço a torcer, êle era espião mesmo - e Aristeu da
Silva, ou da Silveira, o genial detetive que capturou o espião alemão, substituiu, numa rua de Itaóca, o nome do Barão do Rio
Branco.
No meu espírito, digo francamente aos Senhores, não vejo
êste perigo, não acredito nem posso conceber como poderá ser esta
manipulação de um exército de testas-de-ferro, porque, se não alcançarem quatro mil contos - já que quatro mil contos é uma
quantia muito grande para uma Companhia perder com um testade-ferro - se forem a mil contos, serão não duzentas, mas oitocentas emprêsas. Se fôrem a quinhentos contos, serão mil e seiscentos. E qual é o resultado? Será o seguinte: quando o primeiro
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truste chegar a colocar na Companhia, através dêsses testas-de-ferro, os 7,5% do capital, se teria que somar êsses 7,5% do capital novo
aos 20% do capital que já provém automàticamente dos proprietários de automóveis. Então, na verdade, um diretor seria
eleito, não por 7,5%, mas por 14%. Mas suponhamos a hipótese teórica de que viessem os trustes a eleger um dos diretores da emprêsa. Que aconteceria? Teriam colocado oitocentos mil contos - e eu duvido que coloquem oitocentos nas mãos do Govêrno para a solução do problema nacional, e
o máximo que poderiam esperar seria a boa vontade do público e do Govêrno face a êsse gesto, mesmo porque, se um
diretor, num Conselho de nove, sendo sete representantes do
Poder Público - pudesse dominar êsses nove - porque, porventura, o gringo fôsse superior à nossa raça de nativos - nessa hipótese, cóm muito menos de oitocentos mil contos, êle controlaria
uma organização mil por cento estatal. Esta é a lógica que cabe
na minha cabeça.
1

Peço desculpas aos Senhores por estar falando com certo calor a respeito dêsse assunto. Devo dizer que respeito altamente
as personalidades ilustres que, por motivos vários, têm tal convicção. Mas talvez o meu calor pelo fato de que algumas críticas
foram, inclusive, um pouco duras, chegando mesmo a me atribuir
intenções e a inventar circunstâncias inexistentes, o que me foi
sumamente desagradável, não pelo que inutilmente me pretendeu
ferir, mas, pela lamentável impressão de leviandade que assim
deram alguns ilustres homens públicos do meu País. Estou me
justüicando, mas isso com todo o respeito pelas altas personalidades que apresentaram tais objeções.
O eminente Dr. Odilon Braga fêz uma objeção que me parece
muito importante, a respeito da descrença do capital estrangeiro.
Disse êle que o capital estrangeiro não acreditaria na criação de
uma holding por decreto, que já as holdings têm sido criadas pela
experiência. Isto não é bem exato, pois em muitos países, como a
Alemanha, foram criados cartéis e holdings por uma política oficial. Mas devo dizer que, tecnicamente, há um fundamento na
objeção de S. Ex.ª, objeção, aliás, que ouvimos também antes porque devo dizer aos Senhores o seguinte, que é uma coisa altamente satisfatória para êsse pequeno grupo de técnicos: não
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houve, até agora, qualquer objeção que não tivesse sido previamente considerada. Tal objeção técnica é de que a holding poderia ser pequena. Não é essencial que aquela organização tenha dez
milhões de contos; bastaria que controlasse as subsidiárias. Outra solução foi adotada, embora não fôsse ortodoxa: a de que a
holding surgisse com todo o seu poder, pela mesma razão psicológica e política - que era essencial na solução nacionalista do problema do petróleo - que fazia com que o Poder Publico apresentasse um projeto em si mesmo suficiente, isto é, que não esperasse
por complementação. Desta maneira, então, o que resulta é o seguinte: a holding se biparte por cissiparidade, dentro daqueles
princípios de contrôle estabelecidos no projeto.
Muitos criticaram o fato de que, pelo projeto, não haveria
nenhum contrôle para a subscrição do capital das subsidiárias.
Cumpre esclarecer, aqui, sôbre êsse ponto, o seguinte: se o projeto não estabeleceu nenhuma exceção para o caso da subscrição
das subsidiárias, o que se segue, juridicamente, é que tal fato, dentro do projeto, está subordinado à lei ordinária do petróleo; portanto, o temor é inexistente.
Meus Senhores, devo dizer aqui, e repetir, que o empenho do
Presidente Getúlio Vargas é no sentido de não se protelar a solução
do problema nacional do petróleo. Ainda que não seja uma solução perfeita, que, pelo menos, seja uma solução que possibilite
um avanço decisivo na solução do problema. A situação internacional se agrava. É preciso que não sejamos colhidos por surpresas maiores do que a escassez que já se manifesta em nossa capacidade cambial para importar combustíveis líquidos. Mas a convicção, não somente dos nossos técnicos mas, posso afirmar, do
Presidente Getúlio Vargas, é de que não há, absolutamente, nenhuma incoerência entre o projeto e a mensagem, e de que o projeto procura realizar uma fórmula operável, ou seja, uma fórmula
capaz financeiramente, e com requisitos técnicos, para produzir,
na escala devida, o petróleo de que necessitamos. Não duvido de
que se possa aperfeiçoar muito mais o projeto; o de que duvido é
que, em tempo curto, se possa fazer uma substituição do sistema.
Minha impressão é de que essa organização atende aos requisitos
fundamentais da solução nacionalista, que são: produzir na escala adequada, produzir em proveito da economia nacional, ou
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seja em proveito do nosso povo, e, para isso, produzir sob contrôle estatal.
E para mostrar aos Senhores que a organização obedece a
êste último requisito, devo aqui referir, apenas, o projeto que foi
lançado, nesta Casa do Congresso Nacional, em 1947, por uma
bancada que não pode, jamais, ser acoimada nem de ingênua, nem
de estar a serviço da Standard Oil: a bancada comunista. Tal projeto é o da criação do Instiuto Nacional do Petróleo, pelo qual êsse
Instituto ficaria autorizado a criar sociedades mistas, nas quais
a União apenas teria 51 %, e para os 49% restantes não se estabelecia quaisquer condições, a não ser aquela da lei comum do
petróleo. Então, é evidente que, se as condições da lei comum do
petróleo são apenas os requisitos de nacionalidade, é evidente, repito, que êsse esquema seria muito mais propício a qualquer influência estranha, do que o esquema da Petrobrás, que é extremamente limitado e rígido. Ora, como já disse, trata-se de projeto
apresentado por uma bancada que nem é ingênua como não pode,
de maneira alguma, ape~ar do seu realismo, ser suspeita de. estar
a serviço dos poderosos trustes internacionais.
Agradeço aos Senhores a atenção com que me honraram.
(Muito bem; muito bem. Palmas prolongadas).

O SR. PRESIDENTE - De acôrdo com a norma seguida pelas Comissões reunidas, o Dr. Rómulo de Almeida atenderá, agora,
às perguntas dos Srs. Deputados, as quais, de preferência, deverão
ser encaminhadas à .Mesft por escrito.
Segundo a ordem d;as inscrições, concedo a palavra ao Sr.
Deputado Antônio Balbino, relator da Comissão de Constituição
e Justiça.
E' para mim grande prazer encontrar V. Ex.ª, Dr. Rómulo t;ie Almeida, perante as Comissões Permanentes de uma das Casas do Congresso, numa demonstração do
seu espírito de colaboraçtio e do seu conhecimento em relação a
problema tão fundamental como é, para a vida do Brasil, o do
petróleo.
O Sr. Antônio Balbino -

Nossa amizade vem d1~ longe. Aqui está um dos seus mais sinceros admiradores e já tive oportunidade, na Assembléia Legislativa de nossa terra, de endereçar ao jovem baiano, que tanto se
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acreditava no domínio dos estudiosos da economia, moção expressando o pensamento daquela Casa, no sentido de que os seus valores fôssem aproveitados no Conselho Nacional de Economia, porque sabíamos que o Dr. Rômulo de Almeida estava em condições
de ali honrar as tradições de inteligência e de cultura da Bahia.
A posição que ocupo, de relator da Comissão de Constituição
e Justiça, sem dúvida me levará a colocar a questão - para o efeito de alguns pedidos de esclarecimento dirigidos ao Dr. Rômulo de
Almeida - em têrmos um tanto diversos dos quesitos a serem formulados pelos meus nobres colegas da Comissão de Economia. Sou
hoje um professor de economia e de finanças em férias ... Estou
presentemente, em vilegiatura no campo do Direito Constitucional e, como amador, para assentar os pressupostos do meu entendimento e da exposição que devo fazer ao Congresso Nacional sôbre
êste projeto, preciso ser elucidado relativamente a aspectos de
fato, segundo julgo, merecedores dos mais amplos comentãrios,
porque sujeitos a interpretações não muito firmes, dentro de uma
só orientação .
Começaria perguntando ao Dr. Rômulo de Almeida se, como
parece, a orientação do projeto do Poder Executivo parte, fixamente, do pressuposto de que as jazidas de petróleo são bens do
domínio privado, inalienável, imprescritível da União. (Pausa) .
Seu simples aceno de cabeça equivalerá à revelação de que êste é
realmente o assentimento, quer dizer: o Govêrno se mantém fiel
à tese expressa no Decreto-lei n. 0 3. 236, de 7 de maio de 1941,
do qual resultarão diversas conseqüências na compreensão do problema da legislação do petróleo, não apenas no setor da apreciação
de alguns pedidos de ordem administrativa oferecidos ao Congresso Nacional, como no assentamento, mesmo de certas bases da jurisprudência e da doutrina.
É claro que, do estabelecimento desta preliminar, vão decorrer
algumas conseqüências. A primeira será, quer me parecer, a de não
podermos, naturalmente, incorporar êsses bens ao patrimônio da
Petrobrás. Evidentemente, temos vários exemplos, na legislação
comparada, em que se permite a separação entre o domínio útil e
domínio direto e tudo deve ser entendido, dentro dêste projeto, debaixo de uma acepção do domínio útil. Muito bem. Desejo êstes esclarecimentos, apenas, porque, relativamente a teses jurídicas, sa-25-
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bendo que o Dr. Rômulo de Almeida, há seis anos, se acha licenciado da vida propriamente forense ou militante do estudo do direito, êles serão, é claro, os pressupostos que me servirão de roteiro
quanto às conseqüências, as quais, por certo, tirarei no meu parecer. Nem uma, sequer, almejo tirar que importe em estar desvirtuando o pensamento do projeto e da mensagem. Isto nos levará
a fazer ligeira modificação de redação no texto do Art. 4.º, mas
sem alterar-lhe a idéia, conservando a estrutura do pensamento
do projeo oficial.
Outra consulta:
No§ 2. 0 do Art. 4.º, estabelece o projeto que o Tesouro Nacional
fica autorizado a fazer adiantamentos sôbre a receita, dos tributos e
contribuições destinados à integralização do capital da sociedade,
ou efetuar operações de crédito, por antecipação de receita, até a
quantia de Cr$ 1. 500. 000. 000,00. Condiciona isso, porém, ao caso
previsto no parágrafo anterior, ou seja, a União vai subscrever integralmente o capital inicial da sociedade que é de ........... .
Cr$ 4.000.000.000,00. ~ti( capital será subscrito a titulo de atribuição de direitos, como bens já pertencente à União, dentro do campo da atividade petrolífera e, senão chegar ao montante dos ..... .
Cr$ 4.000.000.000,00 tal volume de bens, é que a União completará
o quantum do capital e:rq. dinheiro. O Dr. Rômulo de Almeida fêz,
entretanto, creio eu, certft referência a um ponto sôbre o qual necessitaria de um esclarecjmento. Porque o que há de inversões no
petróleo atualmente vai a Cr$ 6. 000. 000. 000,00. Isto representa
apenas inversões em bens que existam ou abrange todos aquêles
gastos anuais com os trabalhos de pesquisa que não deram resultado?
Êsse dispositivo do§ 2.º - penso - é um dispositivo prudente
e, por isso, como está redigido, vincularia a possibilidade do adiantamento de Cr$ 1.500.000.000,00 exclusivamente aos limites da diferença entre a parte atribuída como valor de capital aos bens e direitos e o teto de Cr$ 4.000.000.000,00.
Suponhamos apareça, amanhã, uma cubagem maior de reservas dos campos petrolíferos e a sociedade já esteja constituída. O
número dêsses barris fará com que a União passe a ter, em bens e
direitos, um capital maior e a diferença, a título de adiantamento,
teria que ser sacrificada.
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Se o pensamento do Govêrno é reservar-se a possibilidade de,
em qualquer emergência, fazer adiantamentos em numerário até
Cr$ 1.500.000.000,00, então, talvez fôsso prudente não estabelecer
aquela reserva do caso previsto no parágrafo anterior. Esta, Dr.
Rômulo de Almeida, minha objeção, no sentido de colaborar.
Outro ponto:
Determinados impostos e contribuições vão integrar, conquanto não expressamente constituídos com êsse nome, o Fundo do
Petróleo: a parte do impôsto único sôbre combustíveis líquidos, dos
impostos de exportação e de consumo, decorrente de incidentes
em veículos automóveis e da remessa de valores para o exterior, excluído o pertencente ao Fundo Naval e a parte que resulta do impôsto compulsório para os proprietários de veículos automóveis
consoante está previsto no Art. 9.º É pensamento do Govêmo permitir que, indiscriminadamente, venha de que origem vier o recurso - do impósto único, dos de importação e de consumo, das
contribuições ou do próprio impôsto compulsório - seja êle destinado a obrigações e ações do capital da sociedade.
Faço esta pergunta, porque no Art. 7. 0 , inciso I, estabelece que
a parte da receita do impôsto único, naquilo que toca à União,
deve destinar-se à integralização de ações e obrigações da sociedade. Pelo Art. 8.0 , a parte do produto dos impostos de importação e de consumo, assim como do impôsto sôbre a remessa de valores só se destina à subscrição de capital. Já não entram aí as
obrigações. Pelo parágrafo único, aquela parte de contribuição específica sôbre multas, quer dizer em suma a renda resultante da
fiscalização da legislação petrolífera é destinada à subscrição, pela
União, do capital da sociedade, não de obrigações e de capital de
subsidiárias devotadas à pesquisa e à produção do óleo cru. Na
parte da tomada compulsória de títulos aos propriet~rios de veículos automóveis, abre-se a faculdade de êsse dinheiro se canalizar apenas para as ações ou para as obrigações da sociedade.
Depois, farei outra pergunta neste sentido. Veja, assim, que os
impostos, dentro mesmo do problema do petróleo, estão com
destinações diferentes. Talvez não seja êsse, suponho, o objetivo do Govêrno, mas, se não me engano, destinar· quanto vier
dêsse setor tributário, indiscriminadamente, à subscrição de ações
ou a tomada de obrigações. Será êste, de fato, o pensamento do
Govêrno?
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Outra indagação:
A União, por êste projeto, além da participação que terá, indiretamente, através da Petrobrás, quererá se abster de subscrever
capital nas subsidiárias? Ou deseja subscrever, ou ficar com a possibilidade de subcrever, também, capital nas subsidiárias apesar
da participação na Petrobrás, que será, no mínimo, de 51 %?
O SR. RôMULO DE ALMEIDA - O que está previsto é que
a Petrobrás é a holding oficial do petróleo.
O Sr. Antônio Balbino - Imaginemos a seguinte hipótese: a
Petrobrás é a holding, e conseqüentemente como holding que
vai ter o contrôle de tôdas as subsidiárias que organizar ou
a que se associar. 1!:sse contrôle estará assegurado, evidentemente, com a participação de 51 % . Deseja o Govêrno fique
expresso no projeto que a União pode, por igual, subscrever
ela, diretamente, nas subsidiárias? Porque há aqui apenas ressalva quanto a um ponto: a União admite, exclusivamente, a subscrição de determinados ~rupos de subsidiárias, subscrição, aliás,
direta. Está no Parágrafo único do Art. 8.o . Trata-se daquelas
subsidiárias dedicadas à pesquisa e à produção do óleo cru. Pois
bem, não encontrei, no :projeto, qualquer referência específica à
possibilidade de a União, além da participação na Petrobrás, vir
a subscrever, também, d~retamente, capital nas subsidiárias destinadas a outras operaç~s: refinação, transporte e comércio.
Meu pensamento pessoal é tanto quanto possível não traçarmos limitações à União, que pode não se utilizar das facilidades.
Mas, se marcharmos em sentido contrário, cumpre promover alguns retoques neste ponto .

O Art. 13:

O Dr. Rómulo, apesar de turista em férias, sabe haver certos
princípios dos quais a ge:p.te não se esquece, sobretudo quando
aprende com muito bons mestres.
Uma lei geral só serl\ modificada por outra especial, naquilo
que expressamente a ela se refira.
Dentro da legislação vigente (Decreto n. 0 4.071) existem restrições quanto a determinad~s pessoas serem acionistas de emprêsas
a se constituírem. Tanto assim que para possibilitar a subscrição
de ações com direito a voto pelas pessoas jurídicas de direito pri•
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vado, a que se refere o inciso IV do Art. 13, foi preciso ficar expressamente disposto isso nessa lei. Depara-se ai ponto interessante.
Minha conclusão da análise do projeto é inteiramente contrãria
ao alarma feito a propósito das subsidiárias. Como se acha o projeto redigido, sem qualquer ressalva expressa a respeito de poderem também as pessoas jurídicas de direito privado subscrever as
ações das subsidiárias, não há participação de capital estrangeiro.
Para naver mister se faz modificá-lo pois se trata de uma disposição especial de lei, e no texto do Art. 13 a medida só prevalece
para a sociedade não existindo remissão ou referência que a torne
extensiva às subsidiárias. Assim, já que o projeto das subsidiárias
não comporta subscrição de capital por pessoa jurídica de direito
privado desejo saber se êste é o pensamento do Govêrno. Se é, o
projeto tem de permanecer como está, se não, cabe a nós, da Câmara, admitir a participação de capital estrangeiro nas subidiárias, porque, segundo os têrmos do projeto, não é possível.
Cumpre também ponderar o seguinte, relativamente ao
Art. 9.º ...

O Sr. Édison Passos - Vamos interromper os trabalhos em
virtude de uma solicitação do plenário, para uma verificação de
votação .
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
O Sr. Antônio Balbino - Agora, a respeito da subscrição do
capital expresso em ações preferenciais na própria sociedade
holding.

A proibição existente na legislação em vigor a respeito da participação do estrangeiro, se estende, não somente à subscrição de
ações com direito de voto, mas também ao capital de ações preferenciais .
Sente-se havia no subconsciente a idéia de permitir a subscrição, pelas demais pessoas de direito privado, de ações com direito
de voto (Inciso IV, Art. 3.º). Naturalmente, poderia subscrever
ações preferenciais com direito de voto. Mas a disposição convém
ser expressa, porque, senão, teria de prevalecer outro princípio.
Então ocorreria o contrário: a sociedade integralizaria ações com
direito de voto e não poderia integralizar as outras.
Ainda outra pergunta desejo formular: no § 2. 0 do Art. 3.0
se estabelece que os aumentos de capital se dividiriam, no todo ou
em parte, em ações preferenciais.
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A idéia é ficar a Petrobrás com a possibilidade de esgotar todo
o limite do aumento do capital, em ações preferenciais ou com a
de emitir ações preferenciais, a título de aumento de capital, dentro das limitações da lei geral, na qual as ações preferenciais não
poderão exceder de metade do capital.
Se o objetivo é dar no Estatuto à Petrobrás a faculdade, que
pode ser exercitada, de utilizar todo o aumento do capital, em
relação ao futuro, só em ações preferenciais ou parte de preferenciais, além do limite da metade do capital ordinário, preciso se faz
seja expresso na lei. Do contrário, prevalecerá também a disposição da lei geral que não permite .
O SR. RôMULO DE ALMEIDA -

Manter a lei.

O Sr. Antônio Balbino - Manter a lei geral, dentro do limite
da metade?
Num empreendimento dessa natureza minha tendência é sem·
pre o contrário, uma vez <ilue uso o crédito de confiança nesse problema.
Assim declaro: naquµo que não é evidentemente essencial e
não diga respeito ao interêsse nacional ou não implique delegação
de poderes, tanto quanto possível devemos dar flexibilidade, uma
maior área de movimentação aos responsáveis pela direção da sociedade, porque não se pode prever certas circunstâncias do futuro.
Melhor seria estabeleieermos um regime de exceção, relativamente à lei geral, pois é mais restritiva.

O SR. RôMULO DE 4LMEIDA - O final do Art. 5.º determina: a União deterá, em ações ordinárias de sua propriedade, o mínimo de 51 % do capital. Não fala em total de ações ordinárias.
Isto é extremamente importante. A União possuirá em ações ordinárias um mínimo de 51 % do capital total, embora êsse não seja
constituído simplesmente de ações ordinárias. Trata-se de mais
um dos contrôles que, naciuele momento, me escapou de apontar.
Assim, se a União quiser, emite tudo mais em ações preferenciais
e fica, pràticamente, com a quase totalidade do capital em ações
ordinárias.
O Sr. Antônio Balbino -

ações ordinárias.

A União com 51 % do capital em
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O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Se o capital é de dez milhões deve ficar com cinco milhões e cem mil de ações ordinárias,
vamos supor isso. Só poderia emitir em ações preferenciais dois milhões e quinhentos e cinqüenta mil, pela lei geral.
O meu ilustre colega declarou não ser
possível emitir ações preferenciais além do dôbro? Não entendi
bem a pergunta.
O Sr. Eusébio Rocha -

O Art. 9. 0 do Decreto-lei n.º 2.627,
Lei de Sociedades Anônimas, dispõe no parágrafo único: "A emissão de ações preferenciais, sem direito de voto, não pode ultrapassar metade do capital".
O Sr. Antônio Balbino -

O Sr. Eusébio Rocha -

Sem direito de voto?

O Sr. Antônio Balbino - Sem direito de voto. Aliás, eu pretendia fazer outra pergunta a respeito do direito de voto. O Art.
13 só fala "com direito de voto". Assim, não distingue entre ações
preferenciais com direito de voto e ações ordinárias com direito de
voto. Dentro da melhor técnica, diferencia-se as ações preferenciais das ordinárias .

Parece evitar o espírito do projeto a possibilidade de ocorrer
o que a lei geral prevê. Sabe-se que, no sistema das sociedades anônimas, sempre que há suspensão de pagamento de dividendos por
um certo período de três anos essas ações preferenciais têm direito
de voto. Dessarte, creio, num empreendimento dessa natureza, talvez a linha seguida pelo pensamento do Govêrno seja excluir as
ações preferenciais que surgem, com a sociedade, sem o direito de
voto, isto é, não poderão vir a ter direito de voto, por fôrça da lei
geral.
O Sr. Orlando Dantas -

Do projeto consta isto?

O Sr. Antônio Balbino - Indago se é êsse o pensamento do
Govêrno, porque, sem estabelecer isso, prevalecerá a disposição da
lei geral que assegura o direito de voto às ações preferenciais sempre que haja suspensão do pagamento de dividendos, permitindo
uma menor possibilidade de jôgo. Embora isso se ache um pouco
contrabalançado pelo informação ora prestada pelo Dr. Rómulo,
de que, pelo Art. 5.º, a União deve ter sempre 51 % do capital total
em ações ordinárias .
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Quanto a êsse ponto, existiria garantia, se êsses 51 % fôssem
constituídos exclusivamente de ações com direitos de voto, pois há
ações preferenciais com direito de voto. O manêjo seria, evidentemente, em relação às cricunstâncias futuras, muito mais fácil de
se prever em têrmos jurídicos, se de logo se acentuasse entrarem
as ações preferenciais no mecanismo dessa sociedade sem direito
de voto. Quer dizer: tôda a vez que a sociedade entendesse de utilizar ações com direito de voto, emitiria ações ordinárias; tôda a
vez que pretendesse servir-se de ações sem direito de voto, emitiria
ações preferenciais. Agora, mister se fará que essas ações preferenciais fiquem expressamente excluídas do regime da lei geral,
mesmo na hipótese de haver suspensão de pagamento dos dividendos.
Ignoro se consiste nisso o pensamento do Govêrno. No caso
afirmativo, cumpre esclarecer um pouco mais o projeto. Se não,
também não há inconstitucionalidade nem qualquer injurisdicidade. Trata-se de questão ,de posição.
Quanto ao Art. 9. 0 , qão vou discutir a constitucionalidade. Estou de acôrdo com a tese defendida por V. Ex.ª. Tive até oportunidade de, em ligeiro apartie, manifestar ao Dr. Odilon Braga minha
opinião, isto é, não aceitar a inconstitucionalidade do Art. 9.º.
Também entendo, como V. Ex.ª, que aí não se trata de modalidade específica, sujeito a tpdo condicionamento de sistemática que
deve prevalecer nas categorias tributárias. Cogita-se de um empréstimo compulsório. D~ntro da Constituição, claro que a União
possui poderes amplos pa:ra fazer isso e muito mais.
Tenho sido sempre, na Comissão de Constituição e Justiça, talvez como reflexo dêsse lastro dos conhecimentos gerais de economia, muito intervencionista. Nesse sentido, não me atemorizo com
a argüição de inconstitucionalidade, e prefiro ficar com o Consultor Geral da República.
Em relação à faculdade que fica com a União de distribuir indiferentemente ações ou obrigações, desejava saber se convém deixar essa distribuição para ser fixada pelas normas gerais de direito, que regulam as obrigações alternativas ou se se torna necessário estabelecer algum dispostivo geral a respeito, pois o Código
Civil trata das obrigações alternativas, podendo naturalmente surgir casos mais tarde. Basta a impraticabiliadde de determinada
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modalidade das obrigações, transfere-se a opção que pertence ao
devedor para o credor. Encontra-se entre nós um mestre de Direito
Civil o qual sabe disso .
Dessarte, examinemos com cuidado êste ponto.
Há quem diga que os proprietários de veículos vão pagar essa
taxa, fazer essa tomada compulsória, inclusive os proprietários,
pessoas físicas que constituem a maioria, não havendo exclusão
das pessoas físicas estrangeiras. Claro que o entendimento seria
jogar as pessoas físicas estrangeiras para as obrigações da sociedade. Conseqüentemente o pensamento é pacifico: qualquer pessoa física estrangeira pode subscrever obrigações da sociedade, não
é isso?
O SR. RôMULO DE ALMEIDA é isso.

Se o projeto não restringe,

O Sr. Antônio Balbino - Quanto ao Art. 11, já mantivemos
uma ligeira troca de idéias pessoais. Faço retrições a êle, naquilo
que, de certa maneira, envolva mais uma delegação de poderes
que uma habilitação de autoridade.
Na Comissão de Constituição e Justiça, distinguíamos uma
coisa da outra. Tôda vez que o Congresso pode habilitar o Poder Executivo a realizar determinadas providências num campo
predeterminado, cujo limite seja conhecido de linha nítida, estará
apenas capacitando o Executivo a exercitar sua autoridade nesse
setor. Sempre que essa habilitação transcende êsse limite e passa
para o vago, o indeterminado, ou para o que não se encontra preciso, então se acha caracterizada a delegação de poderes, o que
seria inconstitucional.
No caso do Art. 11 eu chamaria a atenção do Dr. Rômulo para
um aspecto. E' que os recursos a que se refere o artigo anterior
(o 10) não são apenas destinados à sociedade pela União, pelo
Distrito Federal, pelos Estados e .Municípios, mas também pelos
particulares .
Ora, vamos justificar essa contribuição dos particulares, como
um empréstimo compulsório, em que existe a prestação e a contraprestação determinada em lei, se a parte relativa aos particulares,
isto é, aos recursos provenientes do Art. 9.º estiver sujeita à deter-
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minação do final do Art. 11, quer dizer, possa ser destinada a outros empreendimento nacionais de natureza básica, não compreendidos pràpriamente no âmbito do empreendimento do petróleo
nacional?
Neste caso, estaríamos tomando essa prestação para uma contraprestação, ainda não determinada em lei. De modo que,
se prevalecer com uma designação, uma especificação definitiva numa dessas entidades às quais o Congresso autorizaria essa suplementação de recursos, seria de qualquer maneira necessário excluíssemos a possibilidade de ser êsse destino qualquer
recurso provindo do Art. 9. 0 , porque isto nos obrigaria também a
dispor específicamente a respeito da contraprestação que essa
nova entidade teria que dar a êsses recursos particulares.
O Art. 18 § único, diz o seguinte ...
O Sr. Orlando Dantas -

E o Art. 12?

Só faço perguntas acêrca de pontos
em relação aos quais tE.mho dúvidas no entendimento.
O Sr. Antônio Balbirio -

O Sr. Orlando Dant(LS -

Com respeito às nomeações?

O Sr. Antônio Balbirio - Não tenho dúvidas quanto ao meu
ponto de vista. Creio que, no sistema de nossa sociedade anônimas, há o mecanismo dSf transferência por parte beneficiária em
ação, de obrigação prôpdamente não. Também não reputo isso
seja assunto estrutural dentro da ordem do projeto. Das minhas
razões e minhas objeções de ordem jurídica a serem apresentadas,
sem qualquer conseqüência de ordem política no mecanismo do
projeto, prefiro reservar-me para depois.
No parágrafo único do Art. 18 se diz: "O Poder Executivo poderá dar ainda, para financiamentos, tomados pela sociedade e
pelas suas subsidiárias, a garantia do Tesouro Nacional até 25%
do capital integralizado qa sociedade, quando se tornar necessário.
Contém duas hipóteses o dispositivo: primeiro de financiamento à sociedade; segundo, de financiamento às subsidiárias. O
limite, porém, para os dois empréstimos se acha apenas em função
do capital integralizado r+a sociedade.
Suponhamos que o capital da sociedade seja de dez milhões
de cruzeiros: 25 % corresponderiam a dois milhões e quinhentos
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mil. Uma subsidiária com o capital de dois milhões e quinhentos
mil poderá ter uma garantia para financiamento de dois milhões
e quinhentos mil.
Certamente não é êsse o pensamento. Não haverá também o
intuito de bitolar, de limitar o financiamento da subsidiária ao capital integralizado pela Petrobrás na própria subsidiária? Porque
se trata, no caso, de uma garantia a ser dada pela União. O limite
poderá encontrar-se em várias circunstâncias, além do capital da
subsidiária .
É a ponderação que tinha a fazer a respeito .
Quanto ao Art. 19, existe aqui um dos problemas delicados
em matéria de sociedade de economia mista.
Não desejo trazê-lo a debate, porque diz respeito a questão
muito esclarecida. Quem é pela solução puramente estatal, quem
é pela solução autárquica ou pela sociedade de economia mista,
tem seu ponto de vista firmado. Chega-se, porém, a um limite em
que importa verificar quais as vantagens e desvantagens de uma
ou outra solução.
Uma das desvantagens da sociedade de economia mista encontro na análise do Art. 19.
Se se cogitasse de uma solução autárquica ou estatal, eu nãn
te1ia dúvida em que poderíamos estabelecer na lei federal, para a
entidade, esta isenção tributária sôbre as propriedades e aquisição
de bens móveis, imóveis, etc. Em se tratando de sociedade de economia mista, o problema muda um pouco de aspecto, sobretudo
quando, consoante os têrmos do Art. 23, essa imunidade se estende também às subsidiárias da sociedade de economia mista.
A inteligência fixada até agora na jurisprudência não é favorável a essa isenção. A União faculta-se abrir mão, não cobrar impôsto da sociedade de economia mista. Estamos dentro do âmbito
de nossa competência. Agora, traçarmos uma regra a ser obedecida pelos Estados e Municípios, em se tratando de sociedade de
economia mista, é mais sério.
Pela relevância do problema, creio isso se resolveria por meio
de convênios com os Estados, isto é autorizaríamos o convênio
para que essa isenção se dê, pois me parece precário estabelecermos na lei essa isenção para os Estados. Nêste ponto de vista, nós
baianos, devemos ter reservas mentais, uma vez que a Bahia é o
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Estado líder da produção petrolífera. Encontro-me, quase como o
General Flores da Cunha, em crise de consciência. De um lado, o
interêsse da Bahia; de outro, o problema nacional. A Bahia que
espera ver seus direitos e interêsses bem compreendidos pelos Representantes do povo no Congresso Nacional, acêrca da solução
do caso do petróleo, evidentemente tem também suas armas, se
falhar essa compreensão nos têrmos que ela aguarda. Aliás, só argumento por absurdo.
Se nos apegarmos à interpretação do Art. 15 da Constituição
Federal, o qual se refere só ao refino e ao óleo bruto, prejudicarnos-emos na divisão da Lei 312 desde que se estabeleça disposição
dessa natureza, quanto ao refino.
Mas teremos a contrapartida de não haver impedimento constitucional do impôsto único para ir surpreender o óleo bruto na
fonte; se se der o contrário, evidentemente a solução será mais razoável
O Sr. Daniel Faraco

inteligência, nem de

~-Trata-se

de crise de consciência, não de

la~neza.

O Sr. Antônio Balài,no - Encerra matéria muito delicada o
Art. 19. Dessarte, julgo qo ponto de vista jurídico, se os Estados
quiserem se submeter à abdicação voluntária de suas prerrogativas
constitucionais, muito bem; se não, talvez precisamos dar a êsse
dispositivo fórmula que permita à União realizar convênio com
outros Estados. Assim, rium problema dessa natureza, não surgirão dúvidas futuras, ciuando o empreendimento se encontrar
mais florescente.
O Art. 21. É questão ftpenas de redação. A sociedade terá assegurado o direito de desapropriação nos termos da lei em vigor.
Desde que se garanta, irrecusàvelmente, à sociedade a possibilidade de realizar a desapropriação, quando necessária, ela poderia
ser feita, prefeitamente, pelo Conselho Nacional do Petróleo. Assim, não permitiríamos, inclusive, que a sociedade de economia
mista e suas subsidiárias utilizassem essa faculdade soberana. Aí
afigura-se-me, e modific&ção será pacífica.
Finalizando, desejav& uma explicação a respeito do Art. 30:
os direitos reltivos a concessões e autorizações referentes a jazidas de óleo mineral, refinarias e oleodutos, que a sociedade rece-
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ber da União, serão inalienáveis. Pergunto: Que se quer dar a
entender por isto: "que a sociedade recebe da União"? Ter-se-á
em vista início da organização da sociedade somente o elemento
proveniente do ou todos os direitos futuros, abrangendo o texto
geral do domínio privado?
Em face da última hipótese, teremos de colocar colchêtes de
pressão em alguns dispositivos, porque isto também acarretaria
uma série de conseqüências de ordem jurídica. Repito: não há inconstitucionalidade em qualquer das orientações, nem injuridicidade. A Comissão de Constituição e Justiça, porém, nesse sentido, terá de opinar, precisando, pois esclarecer o plenário em seu
parecer, acêrca das conseqüências desta ou daquela redação, relativamente ao mecanismo geral do projeto.
Estas as principais explicações que desejava manifestar.
Agradeço, mais uma vez, a oportunidade do debate em que a
minha preocupação é, sobretudo, Dr. Rômulo, reafirmar a velha
admiração e constante aprêço por sua inteligência, sua cultura e
pelo seu devotamento à causa pública.
O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Muito agradeço ao Deputado Antônio Balbino a bondade com que se referiu à minha pessoa. Já não encontro palavras para dizer da minha admiração por
um dos mestres de minha geração na Bahia.
Passo objetivamente a responder às questões formuladas.
No que se refere ao § 2.0 do Art. 4.º, o adiantamento à sociedade em operações de crédito, por antecipação da receita do projeto, na base de um bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros para
atingir os quatro bilhões.
Vale considerar que aquêles seis bilhões a que me referi abrangem tôdas as inversões em petróleo, realizadas no País. Dessas
inversões, apenas dois bilhões e tanto são inversões feitas pelo Govêrno Federal . Nelas se acham incluídas as despesas efetuadas
até agora em pesquisa. Isto representa, realmente, um ativo, ativo
de experiência, pois há uma série de estudos geológicos e geofísicos que o constituem. O assunto, entretanto, se encontra disciplinado pela lei geral das sociedades anônimas. Uma comissão vai
avaliar o valor real dêsse artigo.
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i:stes números, de maneira alguma, se acham amarrados. Há
uma estimativa preliminar de dois e meio milhões de inversões
realizadas, as quais podem ser repetidas. Os investimentos feitos
até agora são: em perfuração e pesquisa, Cr$ 1.200.000,00; em
Mataripe Cr$ 120.000.000,00; na ampliação e no equipamento estão sendo gastos Cr$ 70. 000. 000,00; em Cubatão já se despendeu
cêrca de Cr$ 40.000.000,00. Em 1952, serão gastos mais ......... .
Cr$ 100.000.000,00 incluído o resto do ano passado e os cinqüenta
dêste ano, e mais Cr$ 200. 000. 000,00 pedidos.
No oleoduto, há inversão cujas contas não se acham perfeitamente apuradas, porque houve um adiantamento de Santos-JundiaL Calcula-se, aproximadamente em Cr$ 100. 000. 000,00.
Esoo a situação.
O Sr. Edison Passos - Isto tudo vai a cêrca de dois bilhões.
Agora os petroleiros importam em seiscentos milhões.

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Sim. Há dois caminhos a seguir na avaliação. Por ex~mplo, no que se refere à Bahia: computar
tôdas as inversões feitas com ativo, ou, então, computar apenas o
valor do barril de óleo na jazida.
J!:sse barril de óleo na jazida é calculado, hoje, na base de um
dólar por barril, no poço.
O Sr. Orlando DantÇJ,s -

No mínimo.

O Sr. Antônio Balbino - Sim, mas no caso de Mataripe, podese calcular um pouco m~is, porque se trata de óleo parafínico, de
mais valor. Isto daria, portanto, um mínimo de ............... .
Cr$ 1.000.000.000,00.
Ora, considerando que a inversão foi de Cr$ 1.200.000.000,00,
não sómente na Bahia, mas nas outras províncias, em petróleo e
em todos os trabalhos de pesquisa ...

O Sr. Orlando Dantas todo?

E as sondas que possui? E o material

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - As sondas não se acham incluídas nesse investimento. Agora, se se computar o óleo bruto,
tem-se de adicionar o valor delas .
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São cêrca de quinhentos milhões de

O SR. ROMULO DE ALMEIDA - Dão dois bilhões e quinhentos milhões .
O Sr. Orlando Dantas -

Líquido está valendo mais.

O SR. ROMULO DE ALMEIDA - Mais ou menos três bilhões
Se se quiser o valor atual, por exemplo, dos navios, será muito
mais elevado.
O fato é que, fisicamente, são a mesma coisa.
O Sr. Orlando Dantas - V. Ex.ª acha que não altera, para a
sociedade mista, a incorporação desses bens todos?

O SR. ROMULO DE ALMEIDA - Isso é outra coisa. Considerando o capital da União e o dos outros participantes, altera.
Por isso, naturalmente, a União não vai aceitar que se atribua a
seus bens valores indevidos. Não acredito que a União vá fazer isso.
O Sr. Orlando Dantas -

Mas beneficia muito.

O SR. RôMULO DE ALMEIDA que a União vá fazer isto?

Por que se há de supor

No que se refere à falta de uniformidade em diferentes artigos, quanto à aplicação do produto de vários impostos, o Deputado
Antônio Balbino tem tôda a razão. Aqui, terá havido a influência
do economista, esquecendo o jurista. E que, muitas vêzes, foi aplicada a palavra capital em sentido amplo - compreendendo capital de risco e capital de empréstimo. Constitui colaboração preciosa a relativa ao esclarecimento dêsse ponto, evitando qualquer
dúvida. Aliás, o próprio espírito do projeto se encarregaria de elucidar o assunto.
O Sr. Antônio Balbino -

Aí, há o aspecto de ser um impôsto

O Sr. Orlando Dantas -

E essas alternativas que a lei esta-

com destinação especial.
belece?

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - O parágrafo único do Art.
8. se refere, exclusivamente, àquelas contribuições comuns, a que
são obrigados, nos têrmos contratuais, quaisquer concessionários
0

-

400-

atuais, matérias aliás ainda não regulamentada. Diz-se, apenas,
que os recursos pertencentes à União serão por ela destinados a
pesquisas. É para reforçar os recursos de pesquisas da sociedade
ou subsidiária dedicada à pesquisa ou a produção do óleo cru. Entra, então, o caso de saber se só a Petrobrás ou cumulativamente
a União pode subscrever em subsidiárias. ::li:ste parágrafo único
admitiu, exatamente, a cumulativa. Deu-se uma redação mais
elastica, que pode ser interpretada de qualquer maneira, sem prejuízo.
O Sr. Antônio Balbino - Não há dúvida quanto a se fazer
uma redação mais precisa. Desejo se fixe bem êste ponto: se devemos deixar no projeto, a facilidade de a União subscrever, também, cumulativamente com a Petrobrás, em relação às subsidiárias que não sejam de pesquisa ou produção de óleo cru - subsidiárias para destilaria, para transporte etc. É de se consignar
esta faculdade?

O SR. Rô,MULO DE ALMEIDA - Essa faculdade existe, já
que nada a impede, no }>rojeto. Apenas, quanto a êsse recurso proveniente de multas e cpntribuições, o projeto dá essa destinação
especial, para reforçar a sociedade propriamente ou as subsidiárias de pesquisa e produção.
O Sr. Antônio Balbi;rw - Nos artigos alusivos aos tributos: dizse, especificamente, "p~ra êste fim". A redação podia, pois, ser
mais geral, fixando, mesmo, um critério para subscrever ações ou
obrigações das sociedades ou de subsidiárias. Isto alteraria o plano?

O SR. RôMULO :QE ALMEIDA - Nesse ponto, talvez alterasse, permitindo, eventualmente, certas influências que reduzissem o capital da Petrobrás, em proveito das subsidiárias.
(O Sr. Édison Passos é substituído, na Presidência,

pelo Sr. Rui Palmeira) .

Quanto ao item IV do Art. 13 e sua relação com a subscrição
do capital privado nas subsidiárias, a meu ver o Deputado Antônio Balbino interpretou o assunto como lícito, juridicamente. Uma
vez que a lei não estabeleceu a exceção em favor das subsidiárias,
segue-se, ao contrário da interpretação que se tem dado, apenas,
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talvez, por uma espécie de preconceito, por alguma tendência na
crítica da matéria, que as subsidiárias não se prevalecem dêsse
princípio, e estão subordinadas à lei vigente.
De maneira geral, a orientação foi a seguinte: sempre que o
contrôle é mais remoto, como no caso das subsidiárias, reduziu-se
a liberalidade. Tôda liberalidade em relação à lei do petróleo, só foi
estabelecida dentro daqueles limites em que, de maneira nenhuma, poderia afetar o princípio ou o limite do contrôle do Estado.
Êste, o princípio geral.
A interpretação dada pelo Senhor Deputado Antônio Balbino
a respeito de haver possibilidade de subscrição de ações preferen·
ciais por brasileiros naturalizados e pessoas jurídicas onde haja
sócios estrangeiros é perfeitamente correta. :S:sse é realmente o
principio seguido pelo projeto.
Quanto às ações preferenciais, devo declarar que o princípio
geral assentado com relação a todos os dispositivos do projeto, referentes ao papéis, é o seguinte: assegurados os contrôles mínimos, dar à Petrobrás, ou seja, ao Poder Executivo que é quem baixa
o Estatuto, a faculdade de manobrar com os papéis, na medida em
que as necessidades financeiras se manifestem. Em determinado
momento, pode ser útil à sociedade, em vez de lançar ações preferenciais sem voto, lançar ações com voto. E pode ser útil, também..
à sociedade, transformar uns títulos em outros para, por exemplo,
prestigiar determinados tipos dêsses papéis. Isto, porém, sempre
dentro dos limites legais. Porque não é, por outro lado, concebível,
juridicamente, possa um ato do Poder Executivo, qualquer que
seja, alterar os limites estabelecidos, expressamente, na lei.
O Sr. Antônio Balbino - Desejaria atentássemos para o Parágrafo único do Art. 18: - Que orientação se poderia traçar
quanto à possibilidade de financiamento para as subsidiárias que
não tivessem referência com o capital da holding?
O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Trata-se, também, de faculdade geral. É uma autorização legislativa para o Govêrno conceder garantia do Tesouro Nacional num máximo global correspondente a 25% do capital da matriz da holding. O Govêrno deixa
de levar em conta o capital e as garantias próprias das emprêsas
subsidiárias, porque, embora controladas por êle, estão mais distantes do contrôle direto.
-26 -
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o Sr. Daniel Faraco - O Govêrno não pode dar, a tôdas as
subsidiárias, garantia superior a 25 % do capital.
O SR. RôMULO DE ALMEIDA - De fato. É princípio aqui
contido. Não direi ser impossível proceder a uma alteração. A alteração é variável.
O Sr. Daniel Faraco da subsidiária.

Sempre entendi o capital como sendo

O SR. ROMULO DE ALMEIDA - Isso é outra coisa. Aí entra
a prudência normal da garantia de crédito. Naturalmente, nunca
se dá garantia de crédito senão dentro de determinada margem de
segurança. Achamos desnecessário consigná-lo em lei.
O Sr. Daniel Faraco - As condições são fixadas segundo ocapital ou patrimônio das subsidiárias.
O SR. ROMULO DE ALMEIDA - Isto quer dizer o seguinte:
em hipótese alguma o Tesouro Nacional dará garantias acumuladas acima de 25 % do capital da Petrobrás.
Quanto ao Art. 11, distingue o Deputado Antônio Balbino,
com muita sutileza, a hab~litação que o Legislativo dá ao Executivo
em linhas nítidas de umfl. delegação de poderes. No caso, parece,
trata-se de habilitação erip. linhas nítidas, porque se cogita de órgãos criados por lei e de programas estabelecidos, também, por
lei. É uma receita eventual dêsses programas, que deflui do excedente do programa do petróleo. O princípio do Art. 11 será realizado nos têrmos legais. Em outras palavras: pode ser levado a
efeiLo tanto através de simples transferência de recursos da União,
do Fundo do Petróleo, para êsses programas, como mediante entrega, pela Petrobrás, de títulos seus aos proprietários de automóveis e da tomada, pels,i. Petrobrás, de títulos dêsses órgãos públicos empenhados nos programas, como os de eletricidade, de
transporte etc. Isto é quie não sei se está bem claro .
O Sr. Antônio Balbinp - Não me havia ocorrido a idéia de a
Petrobrás se associar a outros empreendimentos, fora do campo
do petróleo propriamente dito.
O SR. ROMULO DE ALMEIDA - Rigorosamente, a economia
do petróleo afeta tôda a economia nacional. Se não produzirmos,
dentro em breve, tubos de aço sem costura, se não tivermos maior
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produção de mate1ial de sondagem e refinaria, de cimento, construções navais, etc, não poderemos realizar uma grande indústria
de petróleo. Assim, essa orientação está, até, na lógica da integração, não somente vertical, como horizontal, da indústria petrolífera.
Isto do ponto de vista financeiro e econômico. Do ponto de
vista jurídico ou legal, pareceu-me que o problema seria, naturalmente, regulamentado de acôrdo com os têrmos da legislação existente.
O Deputado Antônio Balbino se referiu aos Arts. 19 e 21, apontando a desvantagem da sociedade de economia mista, impedida
de gozar de isenções de tributos e da faculdade de desapropriação.
Na verdade, é preciso conceber essa sociedade de economia
mista - organização estatal em que há participação do capital
privado, similarmente ao que acontece com outras organizações
cem por cento estatais, quanto à natureza dos recursos aplicados,
mas nas quais o Estado admite a participação de representantes
de entidades privadas no órgão de direção. Temos, até, o caso do
Conselho Nacional do Petróleo, onde estão representantes da indústria e do comércio.
O Sr. Artur Audrá -

A participação pode ser limitada.

Seria caso semelhante ao do Banco do
Brasil. Só há um caminho: ficar como serviço público.
O Sr. Daniel Faraco -

O SR. RôMULO DE ALMEIDA a objeção.
O Sr. Daniel Faraco -

uma dificuldade ...

Compreendo perfeitamente

Não chega a ser desvantagem. Será

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Ter-se-á, na verdade, de
considerar, talvez, como serviço público, em face de sua importância.
O Sr. Artur Audrá - Poder-se-á estabelecer um limite de
prazo de cinco ou seis anos, consoante a rentabilidade da emprêsa.

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - A dificuldade maior reside
na conformidade dos Estados e Municípios. É uma dificuldade legal. Creio que também ela se comporta dentro do princípio geral
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o:o poder da União de estabelecer normas gerajs. de direito financeiro. Mas esta é questão eminentemente jurídica.
Quanto ao Art. 30 e aquêle sôbre a incorporação de bens, a
objeção do Deputado Antônio Balbino é muito lúcida. S. Ex.ª interpretou o assunto como é correto. O próprio Art. 30, a meu ver,
afasta qualquer outra interpretação referente ao Art. 4.º. Tudo o
que se refere, no projeto, a bens incorporados à Petrobrás, subentende-se como sendo do domínio útil e não do domínio eminente.
Se, neste ponto, o projeto não está suficientemente claro, constituirá preciosa contribuição do ilustre relator da Comissão de
Justiça definir-lhe expressamente o sentido. O espírito é êsse.
A Petrobrás não receberá da União apenas o que a União incorporou, originalmente, ao seu patrimônio, senão também tôdas
as concessões e licenças que lhe vierem a ser, posteriormente, outorgadas.
O Sr. Daniel Faraco - Sr. Presidente, como tive ocasião de informar, estou com o mftu parecer pronto e, aliás, sendo datilografado.

Conforme previa, a exposição do Dr. Rômulo de Almeida seguiu as linhas gerais da mensagem que S. Ex. a defendeu. A argumentação de S. Ex.ª foi um pouco mais rica e pormenorizada
do que a constante da l\IIensagem, mas não comportou novidades.
S. Ex.ª respondeu às obj~ções formuladas à mensagem. Minha impressão é de que, se tivesse ouvido, antes de elaborar meu trabalho, o Dr. Rômulo de Alµieida, não emitiria parecer diferente; em
muitos pontos coincidimos ou, pelo menos, sua argumentação observou as mesmas linhas, embora oferecendo conclusões diversas.
Assim, nada havendo a alterar no meu parecer, limitar-me-ei a
fazer um adendo, para render justiça ao brilho, honestidade, da
exposição de S. Ex.ª.
A pergunta que forlllularei a S. Ex.ª eu a venho dirigindo, invariàvelmente, a quantos ilustres técnicos e personalidades destacadas no setor do petróleo têm comparecido, a fim de depor, perante as Comissões de Economia e de Transportes reunidas. Em si,
ela pode parecer ingênua, obter resposta óbvia, mas dela careço
como documento. Ei-la: -- O projeto governamental destina à pesquisa Cr$ 5.000.000.000,00 em cinco a.nos, portanto, .......... .
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Cr$ 1.000.000.000,00 por ano. Será possível, de alguma forma, fazer
qualquer indicação ou previsão sôbre a quantidade de petróleo comercial a ser descoberta em conseqüência da aplicação dêsses
5.000.000.000,00 na pesquisa?
Eis aí em que consiste tôda ·a minha pergunta, porque a pesquisa constitui, realmente, a questão crucial do problema.
O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Com grande prazer ouvi
o nobre Deputado, que só não chamarei de velho mestre em atenção à sua idade, mais cujos conselhos, desde a legislatura passada,
me habituei a acatar.
Permita-me esclarecer que não existe, no projeto, uma destinação especial ...
O Sr. Daniel Faraco - A Mensagem fala em ............ .
Cr$ 5.000.000.000,00 e os Cr$ 10.000.000.000,00 foram estabelecidos
com essa premissa.

O SR. RôMULO ALMEIDA - Para responder com ordem à consulta de V. Ex.ª, cumpre-me, preliminarmente, esclarecer certa dú··
vida reinante, de que êsse quantum tivesse sido fixado, para empregar expressão vulgar, no puro palpite e, assim, que êle poderia
ser de cinco ou seis, como de qua.tro ou três bilhões de cruzeiros.
Outra dúvida foi lançada aqui, quando o ilustre Engenheiro
Pedro Moura declarou que Cr$ 3.100.000.000,00 para pesquisa e
produção do cru eram o que considerava possível gastar, suficiente
para um grande desenvolvimento no particular.
O Sr. Daniel Faraco -

cru.

Para pesquisa?

O SR. RôMULO ALMEIDA -

Para pesquisa e produção do

Devo esclarecer que não há, absolutamente, inconsonância, incompatibilidade· entre os dados da Mensagem e os do Engenheiro
Pedro Moura. Peço, apenas, a atenção dos Srs. Deputados para o
fato de que o Engenheiro Pedro Moura traçou um programa de
quatro anos, enquanto que a Mensagem se refere a um programa
de cinco anos. A progressividade do programa é adotada pelo Engenheiro Pedro Moura e, também, pela Mensagem. Como o Engenheiro Pedro Moura estabelece para o último ano de seu programa quatrienal, a importância de cêrca de Cr$ 1.500.000.000,00, bas-
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tam, no quinto ano, Cr$ 2.000.000.000,00 para fecharmos, exatamente, a cifra prevista na Mensagem.
Na verdade, a Mensagem não apresentou um plano específico.
t:sse plano específico, estruturado, tecnicamente completo e acabado não existe. Esta, aliás, uma das razões da criação da Petrobrás. E' que o Conselho Nacional do Petróleo não dispõe de
recursos suficientes.
Devo, entretanto, apresentar os dados em que nos baseamos.
Aqui, uma a uma, tenho as tabelas dos orçamentos previstos,
com as vârias turmas de operações, sondagens etc., exatamente
para chegar a êsse programa viâvel, factível tecnicamente e assente no fato de que o exame da situação, dos fornecimentos internacionais, revelou a possibilidade, ao menos nestes próximos
meses, se não rebentar uma guerra, da compra do material necessário, como, também, do contrato de certa equipe de técnicos estrangeiros imprescindíveis. Partindo das condições físicas das inversões é que foi calculaÇo êste programa.
Deve-se, então, entender a declaração
de V. Ex.ª no sentido de que, se dispuséssemos de ............. .
Cr$ 10.000.000.000,00, em lugar de Cr$ 5.000.000.000,00, não teriamos como aplicâ-los na pesquisa?
O Sr. Daniel Faraco -

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Não. Poderemos ter, na hipótese de ser possível a aq4isição de maior massa de material no estrangeiro, em tempo hábll, de que se possa contratar maior número de técnicos estrangeiros, weparar, também, maior número de
técnicos nacionais e, ainda, de que a organização de tudo isso suporte o crescimento, em escala superior, dos serviços. São êstes os
fatores físicos para inveri;ões em pesquisa e produção de petróleo.
O projeto considera isso como mínimo, mas, na sua estrutura financeira, prevê os meio:; pelos quais, se essas condições físfoas
puderem ser realizadas, os recursos adicionais também sejam mobilizados.
Pergunta o nobre Deputado quanto será lícito esperar como
produção de cru e devo responder que, na verdade, nenhum ser
humano é capaz de deter~ninar, desde já, quantidades. Se prevalecer no Brasil o rendimento da presente inversão norte-americana,
teremos uma produção de cru de 100.000 barris diârios, assim mes-
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mo correspondente a duas quintas partes do consumo previsto
para 1956. Se êsse rendimento subir para o nível da Venezuela, teremos 200.000 barris diários. Se a inversão, em relação ao rendimento, atingir o nível da Arábia Saudita, iremos a uns 300.000 barris diários e, aí, então, estaremos habilitados a ampliar o empreendimento.
Em matéria de pesquisa e lavra, há, apenas, um critério: o
de se verificar qual a capacidade física das inversões.
O Sr. Daniel Faraco - Mas há outros recursos, por exemplo,
o limite das disponibilidades. Em todo caso, a resposta é geral:
- Com a aplicação de Cr$ 5.000.000.000,00 tanto poderemos, em
cinco anos, descobrir petróleo suficiente para abastecer o mundo...

O SR. RôMULO ALMEIDA -

O mundo, não será possível.

O Sr. Daniel Faraco - Mas vamos deixar a questão lançada
assim, porque fica muito bem ... (Riso) ... como poderemos chegar à conclusão de que se fará necessário despender muitos outros
Cr$ 5. 000. 000. 000,00 para o estabelecimento do Pais.

O SR. PRESIDENTE - O Dr. Rômulo de Almeida poderá,
agora, responder às perguntas formuladas pelo Deputado Orlando
Dantas.
O SR. ROMULO DE ALMEIDA -

Meu velho amigo.

Vejamos:
"Acha que a indústria petrolífera é, por sua natureza,
autofinanciada, a assim como se explica o volume de
cêrca de Cr$ 10. 000. 000. 000,00 previsto no projeto, sem
observância de um plano prévio de instalação de refinarias?
Outra pergunta:
"Por que não foram ultimadas as compras de refinarias através de um empréstimo do Banco dos Países Baixos encaminhado no Govêrno Dutra ?"
O atual Govêrno está prosseguindo e intensificando a execução de todo o programa encontrado. Apenas um há limite: o
dos recursos.
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Indaga o nobre Deputado:
"Por que os recursos financeiros previstos no Plano
SALTE não foram aplicados nas pesquisas e lavra?"
Os recursos financeiros do Plano SALTE constantes do Orçamento foram aplicados. Os recursos do programa geral do Plano Salte não foram aplicados, porque não existiam.
Como se financiou o Plano SALTE nos dois primeiros exercícios? - Da seguinte maneira: através de deficit orçamentário e
de crédito bancário.
Ambos recorrem à "guitarra". .:S.:sse processo de financiamento
não é são e exatamente por isso o Govêrno propôs um projeto especial, com esquema próprio adequado de financiamento, na escala precisa, para continuação do programa anterior e sua ampliação.
Mas chegou-se a Cr$ 2.800.000.000,00
de saldo, dentro das prev~sões do Govêrno. Aliás, êste comentário
está fora do ponto focalizado.
O Sr. Daniel Faraco -

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - De fato. Tenho uma opinião a respeito, mas temo que a discussão dêsse aspecto nos afaste
do problema.
Para responder cabalmente à pergunta, devo dizer ao nobre
Deputado Orlando Dantas; o seguinte:
As compras de refinarias constam do programa de Petrobrás.
Parece-me ilusão contar - como notei que pessoas muito bem intencionadas e muito ilustres contam - com a possibilidade de se
fazer o programa nacionai do petróleo na base dos lucros das refinarias.
Examinemos a questão objetivamente.
O lucro da Refinaria de Cubatão está previsto, pelo General
Estênio de Lima, em Cr$ 300.000.000,00 anuais. Quando virão, porém, êsses Cr$ 300. 000. 000,00? Em que ano?
O SR. RôMULO DE ALMEIDA -:- Em 1954, se os fornecimentos de equipamentos não ~stivessem tão atrasados; mas é preciso
notar que em 1954 seria o ,primeiro ano de operação da refinaria, e,
nesse período, não há emprêsa que dê o lucro ótimo.
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Mataripe deu.

O SR. ROMULO DE ALMEIDA os dados do nobre Deputado.
O Sr. Orlando Dantas -

selho Nacional do Petróleo.

Peço licença para retificar

Os dados não são meus, mas do Con-

O SR. RôMl,TLO DE ALMEIDA - O que o Conselho do Petróleo divulgou foi que a receita da Refinaria de Mataripe atingiu a 70 .000 contos.
O Sr. Orlando Dantas - Tenho os dados fornecidos pelo Conselho Nacional do Petróleo quando fomos à Bahia.

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Referem-se apenas à receita.
O líquido é de 46 milhões e o bruto
o que está escrito.

O Sr. Orlando Dantas -

é de 90 milhões.

É

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Tenho em mãos o quadro a
êste respeito.
Devo dizer ao Sr. Deputado Orlando Dantas que não gostaria
de entrar no exame das contas da Refinaria de Mataripe, por uma
razão muito simples; se eu fôsse fazer uma ...
O Sr. Orlando Dantas -

ram nesse sentido.

Minhas perguntas também não fo-

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - ... ·análise econômico-contábil da Refinaria de Mataripe, provaria que a mesma, até o momento, não está dando qualquer saldo; ao contrário, está com deficit e esta conclusão poderia ser interpretada como restrição ao seu
funcionamento. De maneira nenhuma tenho isto em mente, pois,
segunda a regra por mim invocada, não há nenhuma organização pública ou privada que, logo no início de seu funcionamento,
dê lucro ótimo.
O Sr. Orlando Dantas -

Claro, esta é a regra geral.

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - A verdade é que as vendas
da Refinaria de Mataripe, desde a sua instalação até dezembro do
ano passado, foram de 77 .000 contos; o valor das vendas mais estoque subiu à importância de 88. 000 contos; o custo da produção
irnportou em 60. 000 contos. Aparentemente, houve um lucro de
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29. 000 contos. Entretanto, nesta conta está computado o óleo cru
a preço inferior ao preço real, ao preço internacional e ao valor do
óleo cru baiano. Além disso, está computada apenas uma taxa de
amortização de 10%, quando o correto seria a taxa de amortização de 10 % e a taxa de renovação de materia! de 10 %.
O Sr. Orlando Dantas -

Logo no primeiro ano?

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - No primeiro ano, pois a refinaria está-se gastando desde o primeiro ano.
O Sr. Orlando Dantas -

a sua plenitude?

Quando ela não funcionou em tôda

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Funcionou desde 21 de outubro de 1950 até 31 de dezembro de 1951 e é a êsse período que os
números se referem.
Desejo mostrar ao nobre Deputado que os lucros da refinaria
são considerados no projeto ...
O Sr. Orlando Dant~s - Gostaria que V. Ex.ª respondesse à
minha pergunta. V. Ex.a declarou - é um fato com que estou de
acôrdo - ser o petróleo autofinanciável. E' questão pacífica em
que todos estamos de acôrdo. O Govêrno, no seu projeto, entretanto, apresentou recursos que, segundo os artigos de V. Ex.ª na Tribuna de Imprensa, orçam em cêrca de 10 milhões de cruzeiros, e,
de acôrdo com os cálculos do Ministro Bittencourt Sampaio, se
elevam a 16 milhões m;a.is ou menos. Se partirmos do princípio de que o petróleo é a.utofinanciâvel, evidentemente consideraremos tais recursais exorbitantes. Tanto isto é verdade
que o próprio Govêrno, no Art. 11 do projeto, já disciplina
a aplicação do excesso. Assim, deveríamos proceder ao reexame dos recursos financeiros que o Govêrno põe à disposição
da Petrobrás, reduzindo ao essencial o que a Nação vai buscar
dos contribuintes. No Conselho Nacional do Petróleo há técnicos que estudaram a matéria. Um dêles - a maior autoridade
- o Dr. Pedro Moura, diz que, no máximo, com 3 bilhões e 100 milhões de cruzeiros por ano - isto em 4 anos - poderemos explorar petróleo. Acrescentou que ninguém poderá empregar capital
maior nestes quatro anos. Desejo, portanto, frisar que se V. Ex.ª,
como técnico, reconhece qµe o petróleo é autofinanciável, não há
necessidade de lançarmos mão de recursos financeiros que o Go-
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vêrno propõe. Devemos, pois, reduzir tais recursos a outras proporções. Isto é que desejo ouvir de V. Ex.ª em face da sua declaração de que o petróleo é autofinanciável.
O SR. RÓMULO DE ALMEIDA - Espe1·0 responder satisfatóriamente a V. Ex.ª. Quanto à cifra do Engenheiro Pedro Moura, já
mostrei que ela dá um total exatamente igual à cifra da Mensagem. Para isto, é necessário apenas acrescentar-se a parcela referente ao quinto ano. Essa coincidência é muito satisfatória. Por
outro lado, é preciso notar que o Engenheiro Pedro Moura se refere apenas a aplicações em pesquisas e produção do cru. Acrescenta S. Ex.ª que a importância estimada não compreeende os recursos necessários para as outras fases. Realmente, afirmei que
a indústria do petróleo é autofinanciável, mas é evidente que isto
se verifica quando dispõe de capitalização inicial vultosa e também já conta com lucros anuais regulares e consideráveis. O tempo, neste caso, é fator importantíssimo.
O Sr. Orlando Dantas - Anotei uns cálculos segundo os quais
Mataripe, em 5 anos, daria 585 milhões de cruzeiros, e os petroleiros um bilhão, 170 mil, sem falar em Cubatão. Teremos assim,
quase dois bilhões de cruzeiros nestes 5 anos.

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Receio apenas que os números do nobre deputado sejam contestáveis.
O Sr. Orlando Dantas -

São tirados da Mensagem dêste ano.

O SR. ROMULO DE ALMEIDA-Acabei de mostrar a V. Ex.ª
que os números referentes à Refinaria de Mataripe não confirmam as previsões iniciais.
O Sr. Orlando Dantas -

teja registrando isso.

É

lamentável que o orçamento es-

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Também acredito que seja
lamentável. Quando foi apresentado o orçamento pelo Poder Executivo? No dia 15 de maio. Foi baseado em estudos muito primitivos.
O Sr. Orlando Dantas - Mas consigna 60 mil contos, quando
V. Ex.a diz que foram registrados 75 mil.
O SR. RôMULO DE ALMEIDA Mataripe não deu nenhum saldo.

Quis mostrar apenas que
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Mas recolheu 75 milhões de cru-

RôMULO DE ALMEIDA -

O Sr. Orlando Dantas -

E' outra coisa.

Vamos admitir também esta hipó-

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - A frota de petroleiros ...
O Sr. Otávio Lôbo - Vamos dizer que se trata de saldo de exploração, e não de saldo industrial.
O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Peço o exame de V. Ex.ªª
apenas para a cüra apontada pelo nobre deputado como relativa
aos lucros imediatos dêsses vários setores.
O Sr. Orlando Dantas - Perdão! Não computei aquela cifra
como lucro, mas como receita. Trata-se de dinheiro que entrou,
com o qual o Govêrno não contava.
O SR. RôMULO DE 4LMEIDA no está gastando.

Exatamente, mas o Govêr-

O Sr. Orlando Dantas _,.. Está gastando de verba orçamentária, e a receita da Petrobrás tem de entrar para alguma caixa que
não a do Tesouro.
O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Permita-me o nobre Deputado que eu prossiga a ex+°osição.
Ainda mesmo que se vierifiquem os lucros com os quais conta
o nobre deputado, receio qu,e no mundo de Pangloss, ainda mesmo
nesta hipótese, que só considero viável depois de certo tempo de
maturação da experiência, o que acontecerá? Tais lucro não serão
suficientes para ampliar a rêde de refinarias e a frota petroleira,
a fim de atingir a uma capacidade nacional ótima de transporte
e de refino. Esta é que é a hipótese, pois estou considerando seus
dados otimistas .
O Sr. Orlando Dantas -- Vamos admitir outra hipótese, que é
a da minha segunda pergunta. Se temos um Banco que se propõe
a financiar estas destilarias, em que não empregaremos um dólar,
pois serão pagas com as mercadorias que venderemos à França e
à Europa, não teremos, com os impostos progressivos recursos su-
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ficientes para pagar tôdas essas inversões? A que se propõe o Banco? A financiar totalmente, pelo prazo de cinco anos, prorrogáveis
para seis e para sete anos, a juros de 4%. Trata-se do Banco de
Paris, segundo o Ministro Bittencourt Sampaio. Quer dizer: o Govêrno dispõe desde logo, como adiantamento, dessas destilarias,
para cuja cobertura conta ainda com os recurso financeiros que
o projeto propõe. Logo, êstes recursos financeiros têm de aumentar, porque há um crescimento vegetativo. Há ainda o impôsto sôbre a gasolina, impôsto que, por sua vez, aumenta de importância
muito grande o total dos impostos cobrados. Daí a razão de considerarmos muito elevada a quantia de 16 bilhões de cruzeiros. Meu
objetivo é mostrar que é excessivo o dinheiro que o Govêrno reserva
para êsse empreendimento e que os impostos que o Govêrno se
propõe a lançar deviam ser diminuídos, para que pudéssemos realmente realizar esta imensa tarefa.
O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Permita-me manifestarestranheza por apresentar um deputado socialista a proposta de
redução de impostos que incidem sôbre consumo suntuârio.
O Sr. Orlando Dantas - Não é estranhável. V. Ex.ª deveria estranhar se eu tivesse proposto redução do impôsto de renda, que
o Govêrno, a meu ver, deveria ter aumentado. Tratando-se de impôsto de consumo, não, pois sou pela eliminação. De modo que a
sua observação não procede.

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Nobre Deputado, nesta exposição já pedi a sua atenção para o problema dos impostos
indiretos.
O Sr. Orlando Dantas - A terceira pergunta que desejaria
fazer é sôbre o Plano SALTE, que foi alterado por proposta do Govêrno. Alterou-se o Plano SALTE e certos recursos desapareceram.
Resultado: êste ano só temos 150 milhões de cruzeiros para pesquisa e lavra, quando, segundo o Dr. Pedro Moura, só a Bahia
exige esta importância. Evidentemente, o Govêrno não cuidou
dêste problema. Portanto, êste ano foi positivamente perdido para
os estudos orçamentários referentes a pesquisa e lavra perdidos
para proposta que estava sendo encaminhada na Europa para a
compra de refinaria. J!:ste ponto já foi focalizado aqui; gostaria
que V. Ex.a o esclarecesse.
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O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Permita-me o nobre Deputado afirmar que já o esclareci, dizendo que o Govêrno continuou
a executar todo o programa estabelecido para o petróleo, na medida dos recursos com que conta.
O Sr. Orlando Dantas - Se o Govêrno não dispõe de meios
para atender a um empréstimo estadual, como vai gastar dinheiro
na compra de uma refinaria? Havia a proposta a que me referi,
mas a transação ficou em suspenso.

O SR. RôMULO DE ALMEIDA pensa.
O Sr. Orlando Dantas -

cia de programas.

A transação não foi sus-

Não temos conhecimento da existên-

O SR. RôMULO DE ALMEIDA Petróleo continua trabalhando.

O Conselho Nacional do

O Sr. Orlando Dantas - O Conselho Nacional do Petróleo, segundo nos declarou o Dr. patanhede, na Bahia, não tem recursos
para comprar sondas. Terp.os propostas de vendas de sondas alemãs, francesas e american11s, a prazo de 4 e 5 anos, mas não dispomos de recursos, nem de autorização para adquiri-las.

O SR. RôMULO DE 4LMEIDA - Foi exatamente a situação
com que defrontou o Govêrno: falta de recursos.
O Sr. Orlando Dantas - Entretanto, o Govêrno anunciou um
saldo de dois bilhões e tan~, e o Sr. Ministro da Fazenda declara
que o País nada em ouro.
O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Nobre deputado, a questão
do saldo é muito delicada e está fora desta discussão.
Apenas como elemento para a análise do problema, precisamos considerar que êstes três setores da vida financeira do País
têm de trabalhar conjuntamente: o orçamento público, o sistema
bancário e o contrôle cambial e comercial. O que o Govêrno fêz
com o saldo apurado foi expandir o crédito em favor dos Estados,
dos municípios e da produção particular. Em outras palavras: o
Govêrno fêz um programa honesto; procurou dar recursos à Nação. Fê-lo porque tinha saldo; se não o tivesse, a situação seria
muito mais grave.
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No caso da compra das refinarias,

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - V. Ex.a acabou de demonstrar apenas que a indústria do petróleo não é autofinanciável a
curto prazo. A inversão não amadurece ràpidamente. Daí a necessidade de grandes recursos para as inversões iniciais.
Inicialmente, o Govêrno tem de financiá-la.
O SR. RôMULO DE ALMEIDA - O Govêrno está considerando as possibilidades de financiamento por empréstimos . Está claro
que o Govêrno não vai desprezar tais possibilidades, que se apresentem em condições de segurança. Portanto, o projeto só pode
pecar, de acôrdo com a crítica de V. Ex.ª, pelo fato de ter sido
prudente na previsão de fundos.
O Sr. Orlando Dantas -

Mas estava errado.

o SR.

RôMULO DE ALMEIDA em que divergimos.

lilste é um ponto de vista

Conforme procurei demonstrar, na minha exposição, as aplicações que o Govêrno prevê são mínimas; as necessidades do País
correspondem a uma inversão bem maior. O que o Govêrno prevê
é que os lucros decorrentes das inversões feitas lhe permitam ampliar muito êste programa.
O Govêrno é tão prudente, que chega
a prever, no Art. 11 do projeto, o emprêgo do capital excedente
noutros setores ...
O Sr. Orlando Dantas -

O SR. RôMULO DE ALMEIDA lei deve prever tôdas as hipóteses.
O Sr. Orlando Dantas -

Meu caro deputado, uma

Menos esta .

O SR. RôMULO DE ALMEIDA -

Por que menos esta?

O Sr. Orlando Dantas - Porque contamos com outros recursos orçamentários e temos de agir de outra maneira; porque,
como demonstrou o nobre Deputado Antônio Balbino, há sutilmente uma delegação de poderes, quando o Govêrno poderia ter
adotado nutras meios. Isto indica que realmente devemos rever
a matéria. Gostaria que V. Ex.ª me respondesse à última per-
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gunta. Não acha V. Ex.ª que a incorporação dêsses bens a uma
sociedade de economia mista representa para a Nação grande
prejuízo? Não acha que não se deviam incorporar tais bens a uma
sociedade, abrindo mão dos lucros a princípio? É sabido que a
Nação participará dos lucros, depois de assegurar aos particulares
o dividendo de 10%. Quer dizer que, tão cedo, é de se esperar, a Nação não terá qualquer lucro. Então o Govêrno há de incorporar
todo êsse patrimônio a uma sociedade que também pertence a
terceiros, abrindo mão dos lucros até 10%? Acho que é um atentado
é economia dó País. Não nos é possível aceitar esta solução. Por
isto é que defendo a tese estatal. Não compreendo que dois grupos
se organizem em uma sociedade em que um tem todos os ônus e
outro aufere tôdas as vantagens. Note-se que não há hipótese
de falência, porque o Estado tem todos os recursos na mão. O particular, mesmo compulsoriamente, vai participar de tôdas as vantagens, inclusive da de só ter o Estado direito a lucros depois de
assegurar 10 % ao particular.
O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Oito por cento.
O Sr. Orlando Dantas - Obrigado pela retificação.
O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Permita-me V. Ex.a responder à questão. Devo dizer, preliminarmente, que, do ponto de vista
jurídico, como já tive ocasião de afirmar ao Deputado Antônio
Balbino, as transferências só se fazem no terreno do domínio
útil, e não do domínio direto. Do ponto de vista econômico-financeiro, V. Ex.ª, no meu entender data venia, labora em equívoco,
julgando que, através dessas transferências e incorporações de
bens da União, esta vai dai.r lucros aos capitais privados. V. Ex.ª
invoca o dispositivo do Art. 15 pelo qual a União, por um lado,
atende a conveniência eventual de atrair capitais privados e, por
outro, ao princípio saluta:t' da responsabilidade, visto que ela, a
União, é que domina a sociedade. Assim, dominando a sociedade
e atraindo o capital priva\'.io, a União estabelece preferência na
distribuição dos dividendos, até à base de 8% para o capital que
não seja seu, inclusive dos Estados e municípios. Além disso, adota
outro princípio complemeqtar: enquanto o capital particular não
tiver o rendimento de 8% e enquanto o capital da União não render 6%, os diretores da companhia não perceberão gratificação.
:S:ste é o princípio complementar que se baseou na circunstân-
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eia de ter a União a responsabilidade pela gerência. Diz V. Ex.ª
ainda que a emprêsa poderá dar grandes lucros. ~stes, entretanto,
serão rateados, além dos 8% iniciais, na proporção em que cada
um arriscou na sociedade. Trata-se, portanto, de um critério eqüânime da distribuição dos lucros. Além do mais, caro deputado,
é preciso convir no seguinte: esta é uma organização em que o
Estado é senhor absoluto, estabelecendo inclusive a política de
preços e de lucros. De maneira que, se o Estado quiser, não dará
lucro a ninguém. Agora, não terá lucro antes de proporcionar
aquêles 8% ao particular, aos Estados e municípios. Se o Estado
controla a sociedade poderá promover uma baixa de preços, fazer
uma contabilização com despesas gerais, passar para reservas,
depois fazer um programa de auto-inversão e não distribuir dividendos a ninguém, embora seja condenável chegar a êste extremo.
Nessas condições, não me parece ter a mínima razão a crítica do nobre deputado.
O Sr. Orlando Dantas - Faço esta critica, porque os poços
são exauríveis; depois de alguns anos, podem não ter mais petróleo. Se o Govêrno incorporar tôda aquela bacia petrolífera ao patrimônio da saciedade e, ao fim de alguns anos, não houver mais
petróleo, quem auferiu lucros? Se o Estado acena ao particular
com um lucro de tantos por cento e, depois, fizer contabilidade
para não dar êste lucro, estará, então, agindo de má fé, o que eu
não admito. O que quero dizer é que a incorporação representa um
desgaste, no caso da extinção do óleo, porque assim terá desaparecido uma riqueza que hoje vale calculadamente 2 bilhões e 500
milhões de cruzeiros. Por hipótese, desaparecerá ao fim de 10 anos.
Não é possível precisar a número de anos. Dir-se-ã que o objetivo
do Govêrno é atrair capitais. Entretanto, jâ verificamos, pela
análise feita anteriormente, que êstes capitais não vão ser atraídos, e tanto o Govêrno tem consciência de que não vão ser atraídos, que propõe recursos financeiros e impostos fabulosos, enormes, colossais para enfrentar o empreendimento. Os capitais não
vão ser atraídos justamente porque tudo está feito de tal maneira,
que, na realidade, não interessa ao capital estrangeiro vir para
cá, pois, a não ser em condições de soberania, de domínio absoluto
para êle, não acredito na sua cooperação. Por isso, rejeito a tese
-
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mista, que considero uma fantasia. O que há de positivo no caso
são os recursos que o Govêrno propõe e a intervenção do Estado,
com o que estou de acôrdo. De modo que não me satisfaz a resposta de V. Ex.ª quanto à incorporação do patrimônio da União.
Isto - repito - em face da passibilidade do desaparecimento do
petróleo depois de alguns anos, com benefício apenas para o capital compulsório que entra sob a forma de obrigações ou de ações.
O capital particular vai ser beneficiado de qualquer maneira, pois
os dividendos serão distribuídos. Haverá, portanto, lucro positivo para o capital particular apenas. Esta a restrição que apresento, pedindo desculpas pela minha impertinência.
O SR. PRESIDENTE - Peço que não tratem em detalhe de
todos os assuntos, porque a hora já vai adiantada, e seria interessante que o expositor tivesse oportunidade de responder às demais perguntas.
O Sr. Euzébio Rocha de Almeida já respondeu.'

As minhas perguntas o Dr. Rômulo

O SR. RôMULO DE Al.• MEIDA- Vou dizer apenas duas palavras para responder a est~s questões.
As jazidas se esgotam. 1!:ste é um fato peculiar à economia mineira. Mas a jazida foi avi:~liada para incorporação ao capital da
sociedade. A única hipótes~ a considerar é a de que as inversões
sejam excepcionalmente felizes em pesquisa e lavra. Neste caso
imediatamente se declararão grandes lucros. Por outro lado, tem
o Govêrno a faculdade de restringir a tomada de capitais particulares; poderá inclusive propor a alteração da lei. A meu ver porém, não se pode acusar o Govêrno de ter sido mais prudente do
que V. Ex.ª ... É possível que V. Ex.ª, pelas suas convicções e conhecimentos pessoais e em virtude das suas fontes de informação,
que não são as nossas, espere recursos financeiros, lucros etc.
muito maiores do que prevemos. O que o Govêrno fêz foi pedir
uma autorização legislativa para mobilizar recursos suficientes.
Evidentemente, tais recursos serão utilizados na medida das necessidades, inclusive da eventual conveniência nacional de duplicar o programa do petróleo, porque o Brasil pode tornar-se até
uma potência exportadora de petróleo refinado. Assim, o projeto
governamental só pode ter pecado pelo excesso eventual de re-
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cursos. V. Ex.ª considera isto um mal? Tenho a impressão de que
esta é uma das virtudes do projeto.
O Sr. Orlando Dantas - Não fiz restrições somente ao excesso de capital. O Deputado Antônio Balbino apresentou uma
série de restrições com que também estamos de acôrdo. Não me
limitei a martelar no mesmo assunto. Restringi minhas perguntas a outro setor, mas não dou o meu aplauso à tese como se encontra no projeto.

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Deputado Eusébio
Rocha para formular as perguntas que entender.
O Sr. Eusébio Rocha - Serei muito breve nas minhas perguntas, mesmo porque não desejo tomar por muito tempo a atenção dos ilustres membros da Comissão.
Veja o ilustre e brilhante conferencista na minha voz
a prova do extraordinário interêsse que tenho pelo assunto
e ainda um compromisso muito sério. Apesar disso, poderia
até ocupar-me de formular perguntas, porque já tive a honra de estabelecer contato pessoal bem longo com o Dr. Rômulo de Almeida em nosso escritório, quando S. Ex.ª sustentou
seus pontos de vista com o ardor que lhe é peculiar. Naquela ocasião, evidentemente debatemos opiniões antagônicas, porque continuo a sustentar a conveniência do monopólio estatal e S. Ex.ª
defende o projeto. Entretanto, gostaria de formular objetivamente em:a indagação.
Na exposição feita pelo Dr. Rômulo de Almeida se conclui que
as companhias subsidiárias de trustes poderão fazer parte da
economia petrolífera brasileira a partir da vigência desta lei.
Exato?

O SR. RôMULO DE ALMEIDA de qualificação.

Estou de acôrdo. Depende

O Sr. Eusébio Rocha - Não há dúvida de que a Cia. Gás Essa
pode fazer parte da estrutura jurídica da Petrobrás.

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Se a companhia é brasileira.
O Sr. Eusébio Rocha -

Foi organizada no Brasil.

-
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O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Quero aproveitar a oportunidade para explicar a razão de ser disto .
O Sr. Euzébio Rocha - Pediria que V. Ex.ª depois desse estas explicações. No momento estou selecionando umas perguntas
para, das respostas, tirar algumas conclusões. V. Ex.ª, se não me
engano, declarou que não participava do terror demoníaco aos
trustes petrolíferos. Tenho a impressão de que foi êste o seu pensamento. A V. Ex.ª não foi isto?
O SR. RôMULO DE ALMEIDA- No caso da Petrobrás. Uma
intercalada, no caso, é importante para o sentido desta minha
observação. Portanto, tôda a minha argumentação foi no sentido
de distinguir o perigo efetivo do perigo fictício .
O Sr. Eusébio Rocha - O problema do receio existe para mim.
Acho que deve existir para V. Ex.ª também, mas tal não acontece em relação ao caso particular da Petrobrás .
A simples permissão dei participação, nesta estrutura legal,
de subsidiárias estrangeiras importa, para mim, em abrir brecha numa legislação tradic;ionalmente consignada a partir da
revolução de 30, sobretudo, nos textos constitucionais então elaborados e ameaça ao que se cristalizou como fonte da opinião.
V. Ex.ª não vê mal algum, por exemplo, na participação de
capital privado: declara, mesmo, que não sabe como haja quem
receie essa participação. Orai., certamente se percebe que qualquer
holding só pode ser levada à participação de capitais privado.s, por
falta de recursos nacionais.
Tive ensejo de ser recel:>ido, segunda-feira, em audiência especial, pelo Sr. Presidente da República, com S. Ex.ª conversei longamente. Mostrei que as fqntes de recursos buscadas aqui iam.
onerar setores considerávei& da vida nacional como os de óleo
Diesel, Fuel OU, óleos lubri~icantes, que não são, evidentemente,
aquela matéria suntuária a que V. Ex.ª alude. Mostrei mais, haver
um pensamento condensado em S. Ex.ª. Recorda-se V. Ex.ª que
o Presidente Vargas, dirigindo-se à mocidade do seu Estado, consignava o perigo da participação dos capitais privados. Depois de
examinar todo êsse dossier que tenho em mãos ressaltei, sobretudo, a imprudência de, no momento em que o Presidente fixa,
como política fundamental do Govêmo, a estagnação do custo das
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utilidades, se onerar todos .êsses setores da economia nacional,
obrigando o povo a uma participação pesada até o limite de justificar, num clima de agitação, o aumento do custo geral da vida.
A meu ver, provada a existência de recursos - e V. Ex.ª, neste
passo, cultor que é da economia e da matemática ...
O SR RôMULO DE ALMEIDA temática absolutamente não.

Da economia, sim; da ma-

O Sr. Eusébio Rocha-Modéstia de V. Ex.ª. V. Ex.ª é, realmente, hoje em dia, figura tão brilhante que o nome de Rómulo
Almeida -· já se sente - participa deste projeto de maneira a
fazer quase esquecer sua vinda através de uma Mensagem.

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - A declaração é absolutamente indevida e devo, nesse sentido, oferecer aqui enérgico reparo a respeito.
V. Ex.ª me permite, mais vai nisso
uma homenagem ao seu talento.
O Sr. Eusébio Rocha -

O SR. RôMULO DE ALMEIDA me é devido.

Não aceito aquilo que Iião

O Sr. Eusébio Rocha - V. Ex.ª tem crédito. A Câmara acaba
de prestar úma homenagem a V. Ex.a, ouvindo sua exposição, enquanto a todos atormento com estas novas perguntas. (Não

apoiado).

Mas, examinando o crescimento vegetativo na base de 18 %
não se estará agindo, penso, imprudentemente, porque a própria
Mensagem consigna, para os próximos qüinqüênios, vamos dizer,
a média de 19%. E, fondado em elementos fornecidos pelo IBGE,
chego à conclusão de que a taxa de Cr$ 0,40 - arredondando-se os Cr$ 0,37, a fim de facilitar os cálculos - atinge a
Cr$ 8.060.000.000,00. Veja V. Ex.ª: os recursos procurados só neste
setor seriam de tal monta, com a vantagem de não acrescer de
extraordinárias despesas todos os outros setores da economia nacional.
Formulei a pergunta, precisamente porque, a meu ver, percebendo V. Ex.ª a existência de recursos em fontes que possam
influenciar menos o custo da vida, há de concordar conosco que,
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se · o Estado pode, sosinho, assumir os encargos da iniciativa, a
solução estatal é, efetivamente, a que mais convém.
Queria fazer, apenas, estas considerações, para que V. Ex.ª
cohcluisse da seguinte forma: se, realmente, não acha que dentro
dêstes dados, que não podem ser contestados, porque são dados
oficiais, há conveniência em se adotar esta solução.
O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Vou responder ponto por
ponto e começarei pelo final .
V. Ex.ª baseia suas ponderações simplesmente na taxa relativa à gasolina, mas seu substitutivo apresentou aumento superior ao do projeto governamental. V. Ex.ª esqueceu, totalmente,
o Fundo Rodoviário Nacional. Ora, uma das condições estabelecidas pelo Presidente na formulação do projeto, seria a conjugação da economia rodoviária com a economia do petróleo, a utilização desta fonte. Assim, a própria economia do petróleo tem de
contribuir para a solução do problema do petróleo. Não esquecendo, entretanto, o Fundo Rodoviário, a situação é diferente, V.
Ex.a há de convir.
Pelos nossos cálculos, em vez de serem Cr$ 8.000.000.000,00 o
que se derivará do consumo de combustíveis líquidos para o projeto da Petrobrás serão C11 2.100.000.000,00, aproximadamente,
para a União e Cr$ 2. 620. QOO. 000,00 dos Estados e Municípios.
Nesta parte, a situação é diversa: quase a metade dos recursos
por V. Ex. a previstos.
V. Ex.ª fala no aumento do custo da vida.
Procurarei mostrar, na minha exposição, que os recursos
destinados ao petróleo eram de duas origens:
1.ª -

os da própria economia do petróleo;

2.ª - os derivados do combate frontal ao suntuário através
da legislação tributária.
O Sr. Eusébio Rocha -

óleo Diesel.

V. Ex.ª não incluiu aí, por certo, o

O SR. RôMULO DE i\,LMEIDA me permitir.
O St. Eusébio Rocha -

Chegarei lá, se V. Ex.ª

Perfeitamente.
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O SR. RôMULO DE ALMEIDA do petróleo.

Essa parte é da economia

Na parte do combate frontal ao suntuário, mostrei que o projeto não afetaria o custo da vida .
No que se refere à economia geral do petróleo, pus em evidência o princípio de que todos participassem do financiamento.
Afinal, todos dependem do suprimento de petróleo e um sacrifício agora, nesse sentido, será muito menor do que o resultante
da queda do abastecimento em relação à demanda, fenômeno que,
aliás, já nos ameaça êste ano.
A taxação apresentada pelo projeto levou muito em consideração às justas preocupações do eminente Deputado Eusébio Rocha, que, entre seus brilhantes títulos, conta o de ter sido um dos
líderes daquele histórico movimento em praça pública, da campanha visando à solução nacionalista do petróleo. O projeto, repito, previu, exatamente, a preocupação do Deputado Eusébio
Rocha, reduzindo a taxação sôbre o combustível, como sôbre o Diesel. Essas reduções foram calculadas de sorte a não afetar, de
maneira alguma, o custo da vida. Procurarei demonstrá-lo.
Algumas indústrias, é verdade, têm seus custos de produção
particularmente afetados pelo combustível. Exemplos clássicos
são as de cimento, de massas alimentícias ...
O Sr. Eusébio Rocha - Quer dizer que, efetivamente, provocará o aumento de preço de alguns produtos.
O SR. RôMULO DE ALMEIDA como não provocará.

Vou mostrar a V. Ex.ª

O Sr. Eusébio Rocha - Não provocará? É um ponto de vista,
aliás, respeitável, de V. Ex.ª, mas gostaria de saber como não provocará.

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Tenho em mãos um estudo
feito pelo Departamento Econômico da Confederação Nacional da
Indústria.
Na indústria siderúrgica, o valor do óleo combustível sôbre o
custo total da produção é de 1,97. Essa majoração no impôsto
por tonelada será de 65 para 95, o que é insignificante pois incide sôbre menos de 2 %. Que significa? Que afetará o custo do
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óleo combustível em 5 % e o custo da produção siderúrgica em
0,1%.
Na indústria do cimento, a mais afetada pelo custo, o combustível representa 19%, percentagem extremamente alta. O aumento do impôsto resultará num aumento menor de 6% no custo
do óleo, e de 10% sôbre o custo da produção. Aqui temos, realmente, indústria em que os custos se elevam.
Agora vejamos o outro lado da questão.
Embora se trate de indústria em que os custos se elevam, há
uma compensação: ser indústria para a qual o suprimento de
combustível é vital. Ela pagará muito mais para não se ver privada, dentro de pouco tempo, do abastecimento de combustíveis
líquidos.
O Sr. Daniel Faraco - Pena essa argumentação não tivesse
valido quando se discutiu o veto sôbre o projeto relativo aos combustíveis, porque já se poderia estar cobrando aquêle tributo, já
se poderia ter pago metade de muita coisa, e não ficaria o Executivo obrigado a enviar projeto à Câmara.
'

O SR. RôMULO DE ALMEIDA me esclarecer a V. Ex.a.
O Sr. Daniel Faraco -

Nesse particular, permita-

l\l.[as isto não é com V. Ex.ª.

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Trata-se de ponto extremamente importante. V. Ex.ª dirigiu-se a mim. Se o Presidente da
República não houvesse vet;ado o projeto, a situação não seria a
em que nos encontramos, mas o aumento do preço do combustível seria muito maior.
O Sr. Daniel Faraco -

dados.

Não muito maior.

É

só extrapor êsses

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - No meu entender de economista, há outra observação extremamente importante a fazer.
Os custos da produção, meus Senhores, não estão hoje afetando o preço do cimento. Há completo equívoco. O cimento é
produto em escassez no mercado nacional; o seu preço, atualmente, é formado pelo saler's market. É a procura que determina
o preço. Não há ninguém q-q.e compre cimento no Brasil pelo preço
da fábrica mais o lucro justo.
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Assim, ocorre o seguinte: a tributação vai incidir sôbre o lucro do industrial e do distribuidor durante a fase da escassez.
O Sr. Eusébio Rocha - Como estou cansando demais V. Ex.ª,
desejo apenas uma informação. Acha V. Ex.ª que a tributação vai
afetar muito o custo de muitos produtos?

O f!IR. RóMULO DE ALMEIDA O Sr. Eusébio Rocha -

Não vai?

O SR. RóMULO DE ALMEIDA a V. Ex. a que não vai.
O Sr. Daniel Faraco -

Não vai.
Presumo esteja mostrando

Na gasolina não vai.

O Sr. Eusébio Rocha - Pergunto se não vai afetar o custo de
vários produtos. Meu temor é que provoque o crescimento dos preços. Não parta V. Ex.ª do princípio de que quero teimar num ponto
ou noutro. Só desejo saber a opinião de V. Ex.ª. a respeito.· Vai
afetar ou não? A nossa ilação tem de ser uma ou outra. Se afeta,
vale a pena revisar; se não, o caminho a seguir, então, é outro.

O SR. ROMULO DE ALMEIDA - Na análise econômica, as
variáveis são muitas. Impossível afirmar que não vai afetar, em
têrmos absolutos. Releva declarar, porém, que se estivéssemos
numa conjuntura econômica de concorrência, imediatamente êsses impostos se transfeririam para o preço de venda, mas, visto encontrarmo-nos em período de escassez, isto não acontece.
O Sr. Eusébio Rocha -

Não afeta, conseqüentemente.

O SR. RôMULO DE ALMEIDA -

Não afeta.

O Sr. Eusébio Rocha - Vou expor minhas dúvidas a respeito.
O povo vê, temos de falar-lhe a verdade.

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Claro que o sabonete vai
aumentar Cr$ 0,20, se custa Cr$ 7,50.
O Sr. Eusébio Rocha - Minhas dúvidas decorrem, face ao que
V. Ex.ª escreveu num jornal, não me lembro qual, acêrca dos tributos para o petróleo: "Devo declarar o seguinte: o óleo combustível é que afeta o custo de muitos produtos. E o diesel é que mais
pesa no transporte coletivo, comercial e na mecanização agrícola".
Por isso, julguei fôsse êsse seu pensamento definitivo.
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O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Demonstrei a V. Ex.ª que
afeta o custo, não o preço de venda, que são coisas diferentes.
O Sr. Eusébio Rocha - Há de convir V. Ex.ª que, quando
afeta o preço de custo, se reflete sempre no preço de venda.
O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Perdão, sempre não. Esta
questão eu poderia discutir. Não é sempre que afeta.
O Sr. Eusébio Rocha convencer.

V. Ex.ª poderia discutir, mas precisa

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - E' questão de analisar. O
cimento produzido boje custa 20 e poucos cruzeiros. Por quanto
compra o cimento V. Ex.ª, que é engenheiro?
O Sr. Eusébio Rocha - V. Ex.ª comete equivoco a meu respeito. Sou advogado e professor de Matemática, somente.
O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Por causa da proficiência
de V. Ex.ª, em assuntos técnicos e na Matemática, fui levado a
supor tal. Era uma conclu~o lógica.
O Sr. Eusébio Rocha -

V. Ex.ª.

Estou satisfeito com a explicação de

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Permita concluir a resposta.
Não quero dizer não haja r~enhum sacrifício. Ao contrário, isto
foi dito não somente por miµi, mas pelo Presidente da República,
na Mensagem: se não houver algum sacrifício, não se terá nada.
Agora respondo pergunta anteriormente formulada pelo nobre Deputado Eusébio Rocha. S. Ex.ª declarou que há exceção
quanto à Gás Essa. Se é companhia nacional, pessoa jurídica de
direito privado interno, participando da emprêsa, sua pequena
participação na Petrobrás representará uma brecha na tradicional legislação trabalhista do petróleo.
O Sr. Eusébio Rocha -- Trabalhista não, nacionalista.
O SR. RôMULO DE ALMEIDA O Sr. Eusébio Rocha trabalhista.

Perdão, estou fatigado.

V. Ex.ª se acha empolgado pela idéia
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O SR. RôMULO DE ALMEIDA - E' verdade. V. Ex.ª interterpretou meus sentimentos íntimos.
O Sr. Eusébio Rocha -

ÀS

vêzes, modéstia à parte.

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Peço licença para fazer
uma distinção. A legislação tradicional do petróleo se referia à
incorporação de emprêsas privadas, concessionárias em qualquer
dos ramos do setor do petróleo, particularmente pesquisa, lavra e
refinação. Agora trata-se de coisa inteiramente diferente. Tem-se
em vista uma organização do Estado, obedecendo à orientação nacionalista, portanto dentro do espírito da legislação tradicional.
Cumpre invocar exemplo clássico que, aliás, V. Ex.ª mesmo,
com muito brilho é oportunidade, apontou: o mexicano. A lei mexicana, não ignora V. Ex.ª, permite que o Estado constitua companhias mistas.
O Sr. Eusébio Rocha - Bem, mas não a participação de elementos estrangeiros, absolutamente.
O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Sim, é verdade.
O Sr. Eusébio Rocha - É diferente. V. Ex.ª traz argumento
que prova a meu favor e contra V. Ex.ª.
O SR. RôMULO DE ALMEIDA - V. Ex.ª está procurando
sacar demais de minha informação.
Infelizmente, não tenho em meu poder a lei para mostrar a
V. Ex.a. Talvez o ilustre Deputado tenha razão e eu haja cometido um lapso. Admitamos permita a lei mexicana só a nacionais
neste caso.
A grande verdade, porém, é que a restrição aos estrangeiros
proveio da possibilidade de os estrangeiros constituirem emprêsas
e terem concessionárias .
No projeto o que se visa, obedecendo à política nacionalista,
não é dar concessões aos estrangeiros - notem bem - mas permitir que pessoas jurídicas brasileiras, das quais participem alguns elementos estrangeiros, sejam sócias de uma organização
estatal sob perfeito contrôle estatal. A situação, portanto, é inteiramente diferente .
Todos sabem, ademais, que há uma razão de ordem prática
que levou a isto.
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A primeira idéia foi estabelecer a limitação, ficar estritamente dentro da lei nacionalista. Mas imediatamente muitas pessoas, cuja alegação o Presidente da República apoiou, objetaram:
como se vai impedir a brasilefros naturalizados, radicados no Pais,
e isso ocorre em todo o Sul, deixem de participar com uma percentagem minima?
O Sr. Eusébio Rocha - V. Ex.ª levanta problema que provoçou, preliminarmente, o meu receio. V. Ex.ª refere-se à questão de
brasileiros naturalizados. Ora, eu não sustento nem a participação de brasileiros natos na estrutura fundamental do petróleo.
Defendo o princípio de que, tratando-se de empreendimento que
proporcionará lucros, convém canalizá-los totalmente para o Estado. Veja. V. Ex.ª que não abro brecha injustificável, mormente
vindo de São Paulo, onde conheço e distingo perfeitamente o estrangeiro ali chegado, que será brasileiro dêsses grupos internacionais que exercem desgraçadamente infiuências nas nações e
as escravizam. Sou contra isso, e V. Ex.ª não tenha dúvida que
o serei eternamente. Assim:, as respostas dadas às perguntas formuladas, confesso, já· me iSatisfizeram. Em todo o caso, ouvirei
com prazer o que V. Ex.ª quiser· acrescentar.

O SR. RôMULO DE l\LMEIDA - Problema implóilrtantissimo
e que me parece fundamen~al é o seguinte: os proprietários de veículos são obrigados a COilftribuir para esta sociedade. Pergunto
aos Senhores: já imaginar~un as dificuldades que se criariam com
o agrupamento de dezenas de milhares de pessoas jurídicas e com
a papelada necessária para documentação de nacionalidade de
cada um dos seus sócios? •rrata-se de problema prático de muita
relevância.
Uma vez que a participação do capital privado tenha sido assentada, não há quem pos,sa apontar inconvenientes nesse dispositivo. O Presidente da República assim o considerou .
O Sr. Eusébio Rocha -- Estará S. Ex.ª disposto a reexaminar
a questão?
O SR. RôMULO DE J~LMEIDA - Posso informar a todos da
Casa que o Sr. Presidente da República está sempre disposto a
reexaminar as questões. Naturalmente ouvirá o nobre Deputado
Eusébio Rocha ...
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Mormente o nobre Deputado.

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - ... como a todos os outros
congressistas. S. Ex.a aceita sempre as contribuições, e examina
os argumentos.

Informaram-me de que se trata de
questão fechada, ficando o Presidente Vargas com outro ponto de
vista que defende não se sabe por que teimosia.
O Sr. Eusébio Rocha -

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Não há teimosia de ninguém. Acho que já demonstrei isso.
Outro ponto em que, no meu entender, o nobre Deputado labora num equívoco, é no de supor ser a solução da Petrobrás antagônica ao monopólio estatal. A meu ver, a identificação do monopólio estatal, com organização cem por cento estatal, é inadequada.
Que significa monopólio estatal?
Simplesmente o seguinte: o Estado, através de qualquer das
organizações de que dispõe e maneja, é o único concessionário da
indústria. Isto é que significa monopólio estatal.
O Sr. Eusébio Rocha -

A dúvida é de V. Ex.a, não minha.

O SR. RôMULO DE ALMEIDA - Permita-me V. Ex.a concluir. A dúvida naturalmente não é de V. Ex.ª sàmente, mas não
há nenhum desdouro em se equivocarem as maiores inteligências,
entre as quais situo a de V. Ex.a por questão de simpatia pelas
palavras e pelos conceitos. Não é verdade?

o Sr. Eusébio Rocha -

Exato.

É

o caso de V. Ex.ª.

A SR. RôMULO DE ALMEIDA - Talvez seja o meu caso.
Apenas apresento argumentos. No particular, considero que o Estado moderno se utiliza de variadas organizações. O essencial é que
o Estado controle êsse instrumento. O Estado industrial, evidencia a experiência de todos os países, não se mantém mais nos
quadros tradicionais da organização estatal. Isto é ponto que me
parece firmado. Agora, o essencial para o monopólio estatal é determinar o Govêrno: tudo que se relacione com petróleo é Conselho do Petróleo, é Petrobrás .
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Ao contrário, portanto, do que V. EJC.ª conclui, eu diria que,
se hã um passo decisivo, no sentido da eventual adoção de uma
política do monopólio estatal, é exatamente o estabelecimento de
um instrumento capaz de fazer o Estado assumir o contrôle total
dessa indústria em todos os setores.
O Sr. Eusébio Rocha - Sr. Presidente, desejo agradecer as
respostas do Dr. Rômulo de Almeida e declarar que êsse conceito
do monopólio, a meu ver, é inteiramente novo, pois permite sejam
canalizados para os proprietários os lucros e, conseqüentemente,
enfraquece o Estado.

O SR. PRESIDENTE - Se nenhum Sr. Deputado quiser fazer
perguntas, vou dar por encerrada a reunião.
(Pausa).

Antes, porém, de levantá-la, agradeço ao Dr. Rômq.lo de Almeida a gentileza de haver atendido ao nosso convite para fazer
a exposição, que todos reconhecemos brilhante e confirmou seus
altos dotes de inteligência. '
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